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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om sociala medier har förändrat interaktionen med 

intressenterna och påverkat varumärkesarbetet, ur ett organisationsperspektiv. För problematisera 

syftet med undersökningen ämnades det även att undersöka om varumärkesarbetet skiljer sig mellan 

vinstdrivande företag och ideella organisationer. Uppkomsten av sociala medier kan ha bidragit till 

en förändrad interaktion med intressenterna och därmed inneburit att organisationerna måste 

förändra varumärkesarbetet.  

 

Uppsatsen bygger på en huvudfrågeställning: Har interaktionen med intressenter på sociala medier medfört att 

varumärkesarbetet påverkats, skiljer det sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer?  

 

Undersökningen baserades på en komparativ studie som genomfördes med hjälp av kvalitativa 

samtalsintervjuer. Urvalet av organisationer utgick från att organisationen besatt ett starkt och 

etablerat varumärke, urvalet av respondenter utgick från att intervjupersonen besatt en inrättad 

position inom kommunikationsarbetet på respektive organisation. Fyra vinstdrivande företag 

respektive fyra ideella organisationer undersöktes. De teoretiska ramverken i undersökningen utgick 

ifrån de grundfaktorer undersökningen ämnar undersöka strategisk kommunikation, varumärke, 

varumärkesidentitet och varumärkesimage.   

 

Det huvudsakliga resultatet visade att samtliga organisationer aktivt arbetar med sociala medier i sin 

strategiska kommunikation då i syfte att öka interaktionen med intressenterna och således stärka 

varumärkesidentiteten. Det visade sig att samtliga organisationer inte har anpassat varumärket till 

sociala medier utan arbetat utifrån organisationernas grundvärderingar och endast applicerat 

varumärket till kommunikationsplattformarna. Dock har varumärkesarbetet på sociala medier 

effektiviserat kommunikationen i form av en förbättrad spridningseffekt samt möjlighet till att 

utvärdera intressenternas mottagande av information. Det bidrar till att organisationerna upplever att 

de har större möjlighet att styra varumärkesimagen via den strategiska kommunikationen och sociala 

medier.  

 
 
Nyckelord: Sociala medier, varumärke, varumärkesidentitet, strategisk kommunikation   
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras ämnet för kandidatuppsatsen. Därefter presenteras problemformulering, syfte, 

frågeställning samt avgränsningarna för att få en övergripande förståelse av uppsatsen.  

 

1.1 Introduktion 
Sociala medier har förändrat kommunikationen vilket har resulterat i ett utvidgat kontaktnät. 

Organisationer får idag sina omdömen via diskussionsforum, bloggar eller via andra sociala nätverk. 

Information kan nu spridas snabbt utan geografiska begränsningar. Det kan ha bidragit till en 

förändrad interaktion till intressenterna och således påverkat den strategiska kommunikationen och 

varumärkesarbetet. (Falkheimer & Heide, 2007) I en alltmer komplex värld kämpar organisationer 

om allmänhetens uppmärksamhet. Organisationer lägger mycket pengar på att få deras varumärke 

att sticka ut från konkurrenternas. Sociala medier utgör ännu en plattform för organisationerna att 

synas. Genom att aktivt arbeta med sociala medier i den strategiska kommunikationen har 

organisationerna möjlighet att effektivisera varumärkesarbetet. (Falkheimer & Heide, 2007)  

 

Sociala medier är dock inget nytt för organisationer men förutsättningarna för kommunikationen har 

utvecklats och förändrats. Det är inte bara företag som använder sociala medier som en del av den 

strategiska kommunikationen även ideella organisationer har insett fördelarna med det. (Hallahan, 

2007) Att använda sociala medier i den strategiska kommunikationen medför en större utsträckning 

av kännedomen kring ett varumärke. Kraften av interaktiv kommunikation i varumärkesarbetet är att 

det är varierande och mångsidigt. Genom sociala medier får organisationer ett större gensvar och 

snabb återkoppling, vilket är hjälpsamt i varumärkesarbetet. Det kan leda till att intressenters 

märkeslojalitet stärks. (Keller, 2009)  

 

Sociala medier har givit organisationer och intressenter stora möjligheter till interaktion. Att 

organisationer befinner sig på sociala medier gör det lättare för intressenter att interagera. Både för 

intressenter att kommunicera med organisationen men även för intressenter att kommunicera med 

varandra. (Keller, 2009) Duan (2008) menar att sociala medier har medfört att kommunikationen 

med intressenterna har ökat. Genom det kan engagemanget för ett varumärke expandera. 

Intressenter har möjlighet att påverka varandras varumärkeslojalitet. Det är givetvis viktigt i 



	   2	  

organisationers varumärkesarbete. (Keller, 2009) Sociala medier skapar möjligheter för 

organisationer att frambringa nya vägar att nå engagerade intressenter. (Cornelissen, 2011)  

 

Att strategiskt arbeta med kommunikationsstrukturer och kommunikationsprocesser möjliggör 

kommunikationens effektivitet för en organisation. Det är kommunikatörers samt informatörers 

huvuduppgift att strukturera kommunikationen i en organisation. Falkheimer och Heide (2007) 

menar att målet med kommunikationsinsatserna är att påverka mottagarens beteende och kunskap 

samt att skapa starka relationer med intressenterna. Att arbeta med kommunikationspolicy och 

omvärldsbevakning är grundfunktionen för en kommunikatör. Det krävs att kommunikatörer kan 

förutse eventuella framtidsförändringar inom kommunikationsområdet. De har samtidigt möjlighet 

att strategiskt arbeta med kommunikationen på sociala medier, vilket kan gynna varumärket. 

(Falkheimer & Heide, 2007) För att effektivisera varumärkesarbetet på sociala medier finns ett antal 

kommunikationsverktyg. Simmons (2008) modell, Four Pillars of i-Branding, har i syfte att effektivisera 

organisationernas arbete på sociala medier. Den utgör fyra konceptuella verktyg, kundförståelse, 

marknadskommunikation, interaktivitet och innehåll.  

 

Att internet har använts för kontakt mellan människor i form av exempelvis mail, är inget nytt. Men 

vad är skillnaden med sociala medier? Snabbheten, effektiviteten och öppenheten. Sociala medier 

erbjuder nya sätt att synas, kommunicera och skapa relationer. Lena Carlsson (2009) beskriver 

sociala medier som den nya djungeltelegrafen. Intresset för sociala medier var till en början relativt 

lågt hos organisationer då de såg internet som en övergående fluga. Vissa skeptiker menar att sociala 

medier endast är till för ungdomar och att det inte ligger någon affärsnytta i användningen av 

kommunikationskanalerna. (Carlsson, 2011) Forskning från år 2013 visar dock att 89 procent av alla 

människor i åldrarna 16-74 år i Sverige, använder sig av internet och 66 procent av dem har ett 

konto på den största sociala medieplattformen. (Findahl, 2013) Konsumenter, intressenter, alla 

befinner sig på nätet. För att kommunicera samt bibehålla ett starkt varumärke måste organisationer 

finnas där nuvarande och potentiella intressenter existerar. (Keller, 2009). Det räcker inte med att 

använda sig av de traditionella mediekanalerna. Sociala mediers ökade popularitet leder till att 

organisationer måste förhålla sig till en kommunikationskanal som är under ständig förändring. Det 

kan bidra till att varumärkesarbetet och den strategiska kommunikationen måste aktivt anpassa sig 

efter kanalen.   
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1.2 Problemformulering 
I takt med utvecklingen av sociala medier har kommunikationens möjligheter utökats och den 

strategiska kommunikationens förutsättningar förändrats. Det har bidragit till förändrade villkor för 

interaktionen mellan organisationer och intressenter. Allt som kommuniceras från organisationer är 

en del i varumärkesarbetet. Sociala medier skapar en stor öppenhet och transparens. Organisationers 

kommunikation är rösten ut mot intressenter och det är genom den som en etablering av en stark 

relation med intressenterna kan möjliggöras. Denna relation skapas i många fall på sociala medier 

idag. Kommunikationen och interaktionen med intressenterna kan således ha förändrat hur 

organisationer arbetar med sina varumärken. Det finns idag större möjligheter att hitta information 

om en specifik organisation, vad de gör, vad de står för och hur de arbetar. Det leder till att 

organisationer har möjligheter att anpassa varumärket till sociala medier för att stärka organisationen. 

Vidare problematiseras frågan kring hur grundsyftet med en organisation kan påverka 

kommunikationen på sociala medier. Grundsyftet hos organisationerna skiljer sig, vinstdrivande 

respektive ideella organisationer. Det medför att interaktionen med intressenten kan ske på olika sätt 

och således eventuellt kommunikationen. Hur organisationer väljer att förhålla sig till denna typ av 

kommunikation kan skilja sig åt beroende på intresse för sociala medier samt synen på affärsnytta 

och resurs.  

       

1.3 Syfte & Frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om interaktionen med intressenterna har förändrats och om 

det i så fall har påverkat organisationers varumärkesarbete. Syftet är även att undersöka om det 

skiljer sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. För att skapa en förståelse kring 

hur organisationerna själva arbetar och hanterar sitt varumärke på sociala medier utgår 

undersökningen från ett organisationsperspektiv. 

 

En övergripande frågeställning har formulerats för att undersöka detta: 

 

● Har interaktionen med intressenterna på sociala medier medfört att varumärkesarbetet påverkats, skiljer det 

sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer?   

 

 



	   4	  

För att närmare undersöka detta och ge stöd åt huvudfrågan har ytterligare tre frågor utformats. 

 

● Vilka möjligheter och utmaningar skapar kommunikationen på sociala medier? 

● Har kommunikationen och interaktionen med intressenter förändrats i och med sociala medier? 

● Hur hanterar organisationer sitt varumärke på sociala medier?  

 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie ämnar undersöka vinstdrivande företag och ideella organisationers arbete med sitt 

varumärke på sociala medier. Undersökningen utgår från ett organisationsperspektiv då den syftar 

att undersöka organisationers uppfattning av sociala medier och varumärkesarbete. Således ämnar 

arbetet ej undersöka hur intressenter uppfattar organisationernas kommunikation, då det omfattar 

ett större arbete och andra teoretiska begrepp.  

 

Begreppet intressenter kommer i denna uppsats endast att utgöras av de vinstdrivande företagens 

konsumenter samt de ideella organisationernas anhängare. Begreppet intressenter syftar i denna 

uppsats endast på de individer som, utan någon koppling till annan organisation eller verksamhet, i 

sitt privatliv påverkas eller påverkar organisationen genom inhandling av varor, donationer, eller 

uppvisat engagemang.  

 

I kandidatuppsatsen och under undersökningen har ingen betoning gjorts på några specifika sociala 

mediekanaler. Uppsatsen ämnar endast att undersöka hur arbetet kring sociala medier som en 

användargenererad och socialt interaktiv plattform går till och inte om hur arbetet på en specifik 

kanal ter sig. De kan dock nämnas att respondenterna under intervjuerna huvudsakligen delade mig 

sig om deras arbete på Facebook, Instagram och Twitter.   

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I det inledande kapitlet (kapitel 1) presenteras en introduktion till 

ämnet, det innefattar även syfte samt de valda frågeställningarna. I bakgrundskapitlet (kapitel 2) 

presenteras bakgrunden till det uppsatsen ämnar undersöka. I teorikapitlet (kapitel 3) beskrivs de 

valda teorier som ligger i grund för uppsatsen. I metodkapitlet (kapitel 4) beskrivs metoden, 

materialet och undersökningens genomförande.  I resultatkapitlet (kapitel 5) presenteras resultatet i 
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undersökningen. I analyskapitlet (kapitel 6) tolkas resultatet tillsammans med teorierna. I det 

avslutade diskussionskapitlet (kapitel 7) diskuteras ämnet och analysen av uppsatsen och ett 

övergripande svar presenteras, även framtida forskning presenteras i detta kapitel. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet beskrivs de centrala begrepp som berör kandidatuppsatsen. Inledningsvis beskrivs begreppet 

kommunikation därefter förklaras begreppet sociala medier och organisation. Begreppen anses vara viktiga för 

uppsatsen för att få grundläggande fakta kring ämnet.  

2.1 Kommunikation 
Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska existera. Organisationer tar sin form 

via den interna och externa kommunikationen. Fokus ligger dock på den externa kommunikationen 

när det kommer till organisationers varande och blivande utanför den formella organisationen. 

Genom kommunikation mellan intressenterna och organisationerna skapas och förstärks vissa 

uppfattningar av varumärket och anseendet hos en organisation. (Falkheimer & Heide, 2007) Ordet 

kommunikation betyder ”gemensam” och innebär att människor gör något gemensamt, skapar och 

sprider information som slutligen blir en gemensam egendom. Kommunikation är en handling som 

människor gör och information är det som människor sprider. (Falkheimer & Heide, 2011)  

 

Kommunikationsformer har utvecklats genom tiden. Transmissionssynen är den traditionella formen av 

kommunikation. Den innebär kommunikation med överföring av information. 

Kommunikationsprocessen har i syfte att överföra ett meddelande via en kommunikationskanal till 

en mottagare. (Falkheimer & Heide, 2007) Transmissionssynen ses som relativt oproblematisk i 

förhållandet sändare och mottagare. Dock tar den inte hänsyn till om mottagaren uppfattar 

meddelandet som är ämnat att uppfattas. Därav har det ifrågasatts om denna kommunikationsform 

är effektiv för organisationer. Den meningsskapande synen har som mål, tillskillnad från 

transmissionssynen, att skapa en gemenskap över tiden. Kommunikationsformen kan beskrivas som 

en social process som sker tillsammans med andra människor. Det är genom att sprida tankar och 

idéer till andra som händelser får en mening och betydelse. Den dialogbaserade kommunikationen 

strävar efter att uppnå en ömsesidig förståelse mellan båda parter. Sociala medier ökar möjligheterna 

till den förståelsen. (Falkheimer & Heide, 2007)  

 

Den ena kommunikationsformen utesluter dock inte den andra utan det är viktigt att se på 

kommunikationen ur båda perspektiven. De två kommunikationsperspektiven utgör en viktig grund, 

då det är en stor del av den förändring som skett i samhället. Envägskommunikation har bytts ut 
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mot tvåvägskommunikation vilket har bidragit till att organisationer eventuellt måste arbeta 

annorlunda med varumärket och med den externa kommunikationen. (Falkheimer & Heide, 2007)  

 

Att sociala medier har fått en stor genomslagskraft i samhället grundar sig i det nya medielandskapet 

som har etablerats. Van Dijk (2012) menar att vi människor, både privatpersoner och organisationer, 

lever i ett “nätverkssamhälle” där den sociala infrastrukturen har förändrats i takt med utvecklandet av 

nätverkskommunikation. Vissa anser att den förändrade sociala infrastrukturen formar den tekniska 

kommunikationen och dessa processer skapar i sin tur nätverkssamhället. Det har dock diskuterats 

vad det är som påverkar och förändrar i grunden. Det som kan utläsas är att den svårdefinierade 

samhällsprocessen kräver ett ställningstagande som organisationer måste förhålla sig till. (Van Dijk 

2012) Sociala medier har under kort tid blivit ett etablerat kommunikationsverktyg för organisationer. 

Enligt Van Dijk (2012) används sociala medier för att uppfylla och underlätta organisationers 

kommunikationsmål.  

 

2.2 Sociala medier 
Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O´Reilly år 2004. Den avsåg nästa 

generations webbtjänster och affärsmodeller på webben. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna 

har stora möjligheter att skapa innehållet samt interagera och samarbeta med andra användare. 

(O’Reilly, 2005) En webbplats måste uppfylla tre väsentliga villkor för att klassas som Web 2.0: 

användargenererat innehåll, användarna ska ha möjlighet att kontrollera informationen och interaktivitet. (O’Reilly, 

2005) Resultatet av det användargenererade innehållet visar människors användningsområden på 

sociala medier. (Kaplan & Haenlein, 2009) 

  

Sociala medier baseras på nätverk av människor som byggs upp av olika aktiviteter, allt ifrån 

filmklipp till chattforum. Det innefattar en rad olika användningsområden. Det är en mötesplats på 

nätet som ger användarna möjlighet att skapa och bibehålla kontakter. Sociala medier innebär 

aktiviteter som kombinerar social interaktion, teknologi och användargenererat innehåll. (Carlsson, 

2011)  

 

Den traditionella kommunikationsmodellen som skapades av Shannon & Weaver (1949) bygger på 

en enkelriktad kommunikation. I denna modell har avsändaren kontroll över innehållet. Den har 
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möjlighet att styra, formulera samt sända ut budskapet. Det brukar kallas för pushmarknadsföring. 

(Falkheimer & Heide, 2011) Kommunikationen på sociala medier har skapat nya sätt att nå ut till 

intressenter. Lena Carlsson (2011) skiljer på den traditionella kommunikationen då pushmarknadsföring 

var aktuellt, till skillnad från nu när det handlar om pullmarknadsföring. Vilket innebär att intressenter 

har en större möjlighet att själva ta initiativet och visa intresse för en organisation. Det har påverkat 

organisationer och deras sätt att kommunicera med sina intressenter. (Carlsson, 2011) Sociala medier 

skapar fem utstickande möjligheter för organisationer, större kontaktytor, långsiktiga relationer, dialog med 

omgivningen, snabb spridningseffekt och omvärldsanalys. (Carlsson, 2011) 

 

Lena Carlsson (2011) menar att tvåvägskommunikationen på sociala medier skiljer sig från den 

traditionella kommunikationsmodellen. Sociala medier tillåter organisationer att ha direktkontakt 

med sina intressenter och skapa värdefull dialog vilket ger intressenter en ny och betydande roll för 

organisationer. Det är inte längre avsändaren som styr kommunikationen. Att sociala medier består 

av användargenererat innehåll, där användarna skapar innehållet, tillskillnad från förr då det 

producerades av journalister och skribenter, tyder på stora möjligheter till tvåvägskommunikation. 

(Carlsson, 2011)  

 

Vissa specialister inom kommunikation på sociala medier menar att det krävs att det är 

tvåvägskommunikation på sociala medier. Ström (2010) ifrågasätter dock denna tes och menar på att 

det är en fråga om vilket budskap som ska spridas. Vidare förklarar han att envägskommunikation 

fungerar på sociala medier. Det visar på sociala mediers mångfasetterade möjligheter. (Ström 2010)  

 

Sociala medier är inte till för alla organisationer. Forskare menar att den traditionella kommunikation 

och den moderna kommunikationen bör kombineras och valet utgår från vilken typ av organisation 

det handlar om. Det kräver att organisationer förhåller sig till den nya kommunikationen utifrån 

deras eget syfte, målgrupp och resurser. Dock bör kommunikationen på sociala medier vara inriktad 

på att skapa dialog, ett förtroende samt att bygga relationer gentemot intressenterna. (Carlsson, 

2010) 

2.3 Organisation  
För att upptäcka eventuella skillnader innefattar studien två olika organisationsformer. Undersökningen utgår 

därmed från ett komparativt förhållningssätt. Därav är det relevant att beskriva vilka typer av organisationer 
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uppsatsen ämnar studera.  Valet av organisationer har som utgångspunkt att organisationerna skiljer sig i grunden, 

då i form av vinstdrivande respektive ideella syften.   

 

En organisation är en social sammanslutning där interaktion och kommunikation mellan 

medlemmar är grunden till en verksamhet och där strävan för ett gemensamt mål är utgångspunkten. 

Tanken med en organisation är att flera individer skapar ett mervärde. Exempel på organisationer är 

vinstdrivande företag och ideella organisationer. (Jakobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Företag 

Ett företag är en typ av organisation som arbetar med varuhandel och tjänster till konsumenter.  

Det är en organisation som samordnar resurser för att utveckla, producera och sälja varor eller 

tjänster. Där produktion av varor och tjänster har samordnats av mänskliga och materiella resurser. 

(Skärvad & Olsson, 2013) 

 

Ideell organisation 

En ideell organisation arbetar utan kommersiella vinstintressen. En ideell organisation kan beskrivas 

som en sammanslutning som har i uppgift att främja medlemmars gemensamma strävan. Primärt 

arbetar ideella organisationer inte för ekonomiska intressen. (Powell & Steinberg, 2006) 

2.4 Tidigare forskning 
Under de senaste åren har det utförts en rad studier och forskning kring ämnet sociala medier, 

strategisk kommunikation och varumärke. Dock har det ofta skett en uppdelning av samtliga ämnen. 

Cornelissen (2008) beskriver uppkomsten av sociala medier som en bidragande faktor till att 

organisationer idag måste strukturera om kommunikationen. Det talas om att det 

användargenererade innehållet sociala medier skapar, både bidrar till möjligheter och utmaningar för 

organisationer att förhålla sig till. I artikeln Journal of Professional Communication skriven av forskarna 

Grunig och Grunig diskuteras uppkomsten av sociala medier och de organisatoriska förändringar 

inom kommunikationen den har bidragit till. Grunig & Grunig (2010) menar att det är svårt att 

upprätthålla strategier då landskapet är under ständig förändring. Det talas om att sociala medier har 

förändrat den traditionella kommunikationen mellan organisationer och konsumenter. Det har 

bidragit till att organisationer ställs inför det faktum att de måste hantera kommunikation på sociala 

medier för att bibehålla ett starkt varumärke.  
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Valet av undersökningen utgick således från ett intresse kring organisationers användning av sociala 

medier vid varumärkesarbete då sociala medier idag utgör en stor del av samhället. Att denna 

undersökning genomförs grundar sig därmed i att kommunikationsformerna ständigt förändras. Det 

bidrar till att denna studie blir intressant att genomföra då organisationers kommunikation och 

användning av sociala medier kan förändras på bara några år. Genom att kombinera strategisk 

kommunikation, sociala medier och varumärke kan undersökningen få en bredare syn på 

kommunikationsförändringen. Det ligger således ett intresse att undersöka, ur ett 

organisationsperspektiv, om den förändrade kommunikationen har påverkat organisationers 

varumärkesarbete då det kan skilja sig från år till år.  
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3. Teorier 
I teorikapitlet beskrivs de valda teorier för kandidatuppsatsen. Inledningsvis beskrivs strategisk kommunikation som 

utgångspunkt för att förstå organisationernas varumärkesarbete. Vidare förklaras huvudteorierna varumärke, 

varumärkesidentitet och varumärkesimage samt “Four Pillars of i-Branding” för att understryka vikten av sociala 

medier för att skapa och bibehålla ett starkt varumärke.  

3.1 Strategisk kommunikation   
Strategisk kommunikation är ett forskningsfält som innefattar tre olika verksamheter, 

organisationskommunikation, PR och marknadskommunikation. Strategisk kommunikation innebär 

strävan att undersöka, förstå och beskriva genomförandet av kommunikation hos en organisation 

samt dess konsekvenser. Ur en praktisk synvinkel innebär strategisk kommunikation de 

målrelaterade handlingar organisationsmedlemmarna genomför. (Falkheimer & Heide, 2011) 

Strategisk kommunikation kan definieras som följer: “En organisations medvetna kommunikationsinsatser 

för att nå sina mål” (Falkheimer & Heide, 2011: 44) 

 

Strategisk kommunikation växte fram då insikten om att olika kommunikationsdiscipliner hade ett 

gemensamt syfte och att strategierna för att uppfylla dessa mål var likartade. (Hallahan 2004) 

Huvudpunkten i den strategiska kommunikationen är den strategiska tillämpningen av 

kommunikation. Den fokuserar på hur organisationer framställer sig själva genom de avsiktliga 

aktiviteterna av medarbetarna, cheferna och kommunikatörerna. Det utesluter dock inte 

användandet av nätverk i den strategiska processen. (Hallahan 2007) Det är inte endast företag som 

arbetar med strategisk kommunikation i det dagliga arbetet. Ideella organisationer har insett att 

användningen av kommunikationsaktiviteter skapar möjligheter till opinionsbildning och att 

strategiskt kommunicera möjliggör en god kommunikation i den offentliga debatten. (Hallahan 

2007)  

 

Intresset för strategisk kommunikation har ökat under de senaste åren. Enligt Falkheimer och Heide 

(2011) beror detta intresse på att strategisk kommunikation påverkar relationen mellan olika 

institutioner i samhället och att det finns ett akademiskt intresse för ämnet ur ett teoretiskt och 

tillämpande perspektiv.  
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Enligt Falkheimer och Heide (2011) betyder strategisk kommunikation organisationers formella och 

informella kommunikation ur ett organisationsperspektiv. Strategisk kommunikation är en 

grundläggande del av ledningsfunktionen i en organisation. Det handlar om att undersöka behov, 

strategiformulera och planlägga genom utförandet av kommunikationsprocesser och 

kommunikationsmetoder. Strategisk kommunikation karaktäriseras av att styra och koordinera 

kommunikationen hos en organisation. (Cornelissen 2011) Definitionen av strategisk 

kommunikation har dock diskuterats då det är ett relativt outforskat område och även innefattar en 

rad olika kommunikationsområden PR, organisationskommunikation samt 

marknadskommunikation.  

 

Forskarna Grunig och Grunig (2010) menar att organisationskommunikation är detsamma som PR. 

Falkheimer och Heide (2011) menar dock på att det är en för smal definition och att dessa områden 

bör skiljas åt. Det handlar mer om en övergripande strategisk planering som innefattar utförande och 

utvärderingar av organisationens kommunikation med de interna och externa publikerna. 

Kommunikationen är inte begränsad till informatörens verksamhet utan är en del av hela 

organisationen.  

 

Det är genom strategisk kommunikation som möjlighet ges att uppnå de organisatoriska målen. När 

en organisation kommunicerar produceras och återskapas deras och utomståendes bild av 

organisationen. (Hallahan, 2007) För att de övergripande målen ska uppnås krävs det att 

organisationer försöker skapa långsiktiga relationer till sina intressenter genom den strategiska 

kommunikationen. Vidare menar Falkheimer och Heide (2011) att det är de faktum som gör att 

organisationer måste förhålla sina varumärken till kommunikationen på sociala medier. Det ska 

understrykas att kommunikation är viktigt för framgångsrika organisationer. (Falkheimer & Heide, 

2011)  

 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att det har vuxit fram nya kommunikationsformer. En av 

dessa kan beskrivas som deltagarorienterad strategisk kommunikation. Falkheimer och Heide (2011) 

förklarar det som en omvänd kommunikationsstruktur där gränsen mellan sändare och mottagare 

blir mindre tydlig. Det påverkar organisationers förhållningssätt till den strategiska 

kommunikationen. (Falkheimer & Heide, 2011) 
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3.1.1 Nya kommunikationsstrukturer 
Enligt Jenkins (2006) har utvecklingen inom kommunikationsområdet bidragit till nya 

kommunikationsstrukturer som berör organisationers förhållningssätt till den strategiska 

kommunikationen. Kommunikationsstrukturerna innefattar tre centrala karaktärsdrag. Till en början 

utvecklades en konvergent mediekultur, de traditionella medierna interagerar med den moderna. Den 

andra aspekten pekar på en deltagarkultur där den enkelriktade kommunikationen bytts ut mot 

tvåvägskommunikation som möjliggör för återkoppling. Det kollektiva står i fokus. Den strategiska 

kommunikationen mellan organisationer blir mindre relevant då fokus ligger på kommunikationen 

mellan intressenterna, vilket sociala medier i stor mån möjliggör. Den tredje aspekten är den 

kollektiva intelligens som är sammankopplad med deltagarkulturen. Problem kan lösas genom 

kommunikativa hjälpmedel såsom deltagarna själva. Uppkomsten av sociala medier är en bidragande 

faktor till deltagarkulturen och kollektiv intelligens. De två sistnämnda begreppen är relevanta att 

undersöka då de utgör viktiga delar av dagens kommunikation samt varumärkesarbetet. (Jenkins, 

2006)  

 

3.1.2 Strategisk kommunikation och sociala medier 
Organisationer har tidigare haft kontroll över den utsända informationen. Solis och Breakenride 

(2009) menar dock att detta har förändrats genom att sociala medier har gjort det möjligt för 

användarna att skapa och sprida budskap på kanalerna. Digitala nätverk skapar möjligheter för 

deltagarna själva att bidra till verksamheten. Denna maktförskjutning har dock inte inneburit att 

organisationer helt har tappat kontrollen över informationen utan att informationen synliggörs på 

sociala medier och blir publikt. (Jenkins, 2006)  

 

Sociala medier har även medfört krav på organisationer att vara transparenta gentemot sina 

intressenter. Det är givetvis en bidragande faktor av sociala mediers möjligheter att lagra, söka och 

sprida information. Sociala medier har skapat möjligheter för externa intressenter att få en inblick i 

organisationer. Sociala medier skapar fler möjligheter än de traditionella medierna, det kan betraktas 

som en öppet och demokratiskt kommunikationsverktyg. (Falkheimer & Heide, 2011)  

 

Det är effektivt för organisationer att använda sig av sociala medier i sin strategiska kommunikation. 

Sociala medier är en enorm tillgång som kan medföra fler kontaktytor, dialog och närmare relation 
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med omgivningen och även en löpande omvärldsbevakning. Vissa hävdar att sociala medier är ett 

kostnadsfritt kommunikationsverktyg men det stämmer inte riktigt då det kräver engagemang, 

arbetstid och kunskap. Det viktiga för organisationer vid användning av sociala medier är att göra sig 

tillgängliga. Det är viktigt att prata med intressenterna och inte till dem. Sociala medier är det 

verktyget för att få till en dialogbaserad kommunikation. (Carlsson, 2011) 

 

Ett problem har dock uppstått då kapaciteten av sociala medier sällan utnyttjas fullt ut. Det finns ett 

förtroende för sociala medier som kan missgynna varumärket. Information som sprids ska per 

automatik uppfattas enligt organisationens avsedda mål med budskapet. Dock utgör inte sociala 

medier i sig kommunikationen för organisationerna. Utan det kräver ett aktivt arbete med den 

strategiska kommunikationen i kombination med sociala medier för att effektivera informationen. 

(Grunig, 2010)  

 

3.1.3 Sammanfattning strategisk kommunikation 
Strategisk kommunikation innebär den övergripande planeringen av organisationers kommunikation. 

Målet är att genom ett strukturerat förhållningssätt uppnå organisationsmålen. Strukturerna har dock 

förändras i takt med uppkomsten av sociala medier.  Då varumärket är en viktig beståndsdel av en 

organisation är strategisk kommunikation ett viktigt element i att förstå om kommunikationens 

förändringarna har bidragit till ett nytt arbete samt förhållningssätt till varumärkesarbete.  

 

3.2 Varumärke 
Tillverkare och produkter ökar konsekvent. Konkurrensen har blivit stenhård, vilket givetvis bidragit 

till att värdet av ett etablerat varumärke har blivit alltmer betydelsefullt. (Melin & Urde, 1990) När ett 

varumärke byggs upp är produkten ofta utgångspunkten. (Melin & Urde, 1990) Förr var varumärket 

förknippat med organisationers varor, de visuella attributen och logotyperna. Sedan 1980-talet har 

begreppets definition utvidgats och blivit alltmer djupgående. (Carlsson, 2011) En produkt kan 

utgöras av varor liksom tjänster. Det är en komplicerad och svårdragen gräns mellan vara och tjänst. 

Produkt är ett utbrett begrepp. Geografiska områden, ideella organisationer och politiska partier kan 

alla vara märkesprodukttyper som marknadsförs på samma vis som andra märkesprodukter. 
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Begreppet produkt brukar definieras som att det “tillfredsställer ett behov eller en önskan” (Kotler, 

1988: 463) 

 

Brand-as-organization perspektivet, som beskrivs av David Aaker (2002) fokuserar på hela 

organisationen som ett varumärke tillskillnad från de företag som bistår med produkter. 

Organisatoriska kännetecken som nyskapelse, kvalitet och miljötänk skapas av kultur, människor, 

värderingar och organisationer själva. Organisatoriska särskiljande egenskaper är svårare att 

konkurrera ut. Det är lättare att kopiera en vara än att kopiera en organisations unika egenskaper. 

Men det kan vara lättare att kommunicera vad som är bra med produkterna än vad som är bra med 

organisationerna. Det ett utmanande arbete att kommunicera ut att hela organisationen är 

nyskapande. (Aaker, 2002) 

 

En produkt är så mycket mer än en vara när den har en etikett på sig för “Vi köper inte längre produkter. 

Vi köper varumärken.” (Lagergren, 1998: 51) I valet i vad intressenter, konsumenter och kunder ska 

lägga sin tid och pengar på är varumärket helt avgörande. (Carlsson, 2011)  

 

När en konsument ska köpa en produkt eller välja en organisation framför en annan, avgörs valet 

nästintill alltid av vad produkten förmedlar för mervärde. En produkt köps i många fall inte endast 

för dess funktionella värde. En produkt är en kombination av det funktionella och det emotionella 

värdet. I valet av att donera pengar till Unicef eller Röda Korset, som båda arbetar för humanitära 

rättigheter, spelar det emotionella värdet in. Men det funktionella värdet kan också spela en roll, då 

intressenter kanske litar mer på en av organisationerna. De känner alltså en större trygghet inför en 

viss organisations arbete. Det funktionella värdet kan sägas vara ett basbehov som skall uppfyllas, 

men det som skiljer produkter är det emotionella värdet. (Melin & Urde, 1990) Exempelvis händer 

det att konsumenter väljer Axas havregryn framför Ica Basics havregryn. Basbehovet är havregrynen 

i sig men oavsett pris vet de vad de får vid köp av Axas havregryn som de gjort i alla år, således 

köper de kvalitet och trygghet. 

 

Varumärket är ett kännetecken som ska identifiera och särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från andras 

- Melin & Urde (1990: 20) 
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När en människa kommer i kontakt med ett varumärke har den en viss relation och vissa 

förväntningar på varumärket. (Lagergren, 1998) Varumärke är resultatet av infriade och icke infriade 

förväntningar som upplevs av konsumenter. (Carlsson, 2011) Ett varumärke utgör en 

garantifunktion å konsumenternas vägnar. Det underlättar konsumentens valsituation. Genom att 

alla produkter är varumärkta hjälper det konsumenten att identifiera de olika produkterna. (Melin & 

Urde, 1990)  

 

Ett starkt varumärke är det som skapar skillnader mellan organisationer. Det är viktigt att skapa en 

attraktionskraft för att få ett större förtroende och gehör från intressenter. Ett varumärke lovar 

någonting, det kan vara en trygghet, en upplevelse eller ett lågt pris. Med hjälp av kommunikation 

kan detta löfte förmedlas. (Carlsson, 2011) Det gäller att skapa en mening och identitet för att bygga 

ett varumärke. Genom att skapa positiva associationer och kännedom om sin organisation ges 

möjlighet att skapa en god relation till sina konsumenter. (Carlsson, 2011) 

 

Kommunikation är viktigt i varumärkesarbetet. Kommunikationens uppgift är att förmedla 

varumärkesprodukternas mervärde till intressenter. Information, övertygelse och påminnelse är  

marknadsföringens grundstenar. Konsumenter har speciella relationer till varumärken. 

Konsumentens relation till varumärket kan med tiden komma att utvecklas till märkeslojalitet. 

Märkeslojalitet är det viktigaste för ett varumärke. Det får folk att alltid köpa den specifika 

produkten. Kommunikation är det som skapar förutsättningar för märkeslojalitet. (Melin & Urde, 

1990) 

 

Enligt Melin och Urde (1990) finns det olika grader av märkeslojalitet. Graden mellan lojalitet kan 

variera markant både inom olika produktkategorier och mellan respektive kategori. Men om det ses 

ur ett helhetsperspektiv är märkeslojaliteten störst bland produkter som förknippas med 

personlighet och livsstil. I valet vid de produkterna lägger konsumenter stor vikt vid märket. Målet 

för organisationer är att fånga in märkeslojala konsumenter. (Melin & Urde, 1990) 

 

3.2.1 Varumärkesidentitet 
Forskare har olika uppfattningar om vad en varumärkesidentitet består av men den vanligaste 

tolkningen är att det är “a set of associations the brand strategist seek to create or maintain.” (Aaker 
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& Joachimsthaler 2002: 43) Varumärkesidentitet är en organisations grundvärderingar, som de 

kommunicerar utåt. (Helm et al., 2011) De som strategiskt kommunicerar med varumärket, arbetar 

med att få folk att associera varumärket med den valda identiteten. (Heding et al., 2009) 

Varumärkesidentitet är en unik uppsättning av tankeanknytningar som intressenter får av ett 

varumärke, som organisationer genom det strategiska arbetet ämnar skapa eller att bibehålla. (Aaker, 

2002) Det är något alla varumärken och organisationer har men samtidigt något som de arbetar med 

att uppnå genom vald kommunikation.  

 

En av de viktigaste delarna för att skapa ett starkt varumärke är att utveckla varumärkesidentiteten. 

En förverkligad och väl genomtänkt varumärkesidentitet är en stark tillgång hos en organisation. Det 

ger organisationer ett kraftfullt hjälpmedel för att hantera och utveckla varumärket. (Aaker, 2002) 

När en varumärkesidentitet är tydlig ger det organisationer ett starkt redskap i all 

kommunikationsstrategi. En stark varumärkesidentitet bidrar automatiskt till en stark relation till 

intressenterna. Vilket även kan leda till att varumärket har en stor konkurrenskraft. (Aaker, 2002) 

 

Att skapa en varumärkesidentitet handlar inte endast om att ta reda på vad konsumenterna säger att 

de är ute efter, utan varumärkesidentiteten måste även spegla kärnan av varumärket. Varumärket 

måste återge varumärkets visioner och mål. (Aaker, 2002) Med varumärkesidentiteten skall 

organisationer strategiskt se på framtiden. 

 

Varumärkesidentitet är ett strategiskt verktyg. Det är betydelsefullt för ett varumärkes strategiska mål. 

Det ger ett syfte att nå och förhoppningsvis en klar riktning att gå mot. Det är viktigt att 

organisationer uttrycker den specifika vision de har och även vad som är unikt med deras varumärke. 

Helt enkelt måste det uttrycka vad varumärket är och vad organisationen bakom står för. (Melin & 

Urde, 1990) Genom att organisationer använder sig av samma språkkaraktär i all kommunikation 

och varumärkesarbetet, att de är konsekventa i hur de kommunicerar, ger det intressenterna en 

känsla av att de “känner” varumärket. (Kapferer, 2008) Det är denna typ av kommunikation som 

skapar förutsättningar för märkeslojalitet. (Melin & Urde, 1990) Om varumärkesidentiteten ger en 

tydlig bild av att vara konsekvent, tydlig och attraktiv har de då möjlighet att skapa en stabil och 

långvarig utgångspunkt för all kommunikation runt varumärket. (Heding et al., 2009) Den tydliga 

varumärkesidentiteten är centralt för en organisations strategiska kommunikationsmål. (Aaker, 2002) 
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De associationer som intressenter får när de kommer i kontakt med ett varumärke representerar vad 

varumärket står för. Det antyder på ett löfte till intressenterna. Det kan sägas att organisationer ger 

ett löfte om att när intressenter kommer i kontakt med deras varumärke lovar de att uppfylla alla de 

förväntningar som intressenter har om varumärket. Genom att ha en tydlig varumärkesidentitet 

hjälper det organisationer att bygga upp en stark relation till sina intressenter. (Aaker, 2002) Den 

strategiska kommunikationen skapar möjligheter att stärka varumärkesidentiteten. För att ett 

varumärke ska komma att bli starkt får det inte vara innehållslöst, det måste finnas en tyngd och ett 

djup i varumärket. Det är viktigt för organisationer att de tror på sin varumärkesidentitet.  

3.2.2 Varumärkesimage 
För att utveckla en varumärkesidentitet kan det vara viktigt att veta hur varumärket uppfattas, att ha 

vetskap om varumärkesimagen. (Aaker & Joachimsthaler, 2002) 

 

Varumärkesimagen reflekterar de rådande uppfattningar om ett varumärke (Aaker, 2002). Det är de 

associationer människor får när de kommer i kontakt med ett varumärke. (Helm et al., 2011) En 

skillnad som kan dras mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage är att varumärkesidentitet är 

hur de som strategiskt arbetar med ett varumärke vill att det ska uppfattas och varumärkesimage är 

hur ett varumärke faktiskt uppfattas. Varumärkesimagen är oftast passiv, den återspeglar det som 

varit och det som hänt en organisation, det uppfattas på ett visst sätt. Medan varumärkesidentiteten 

blickar framåt och är en strävan för att bli uppfattade på önskat sätt. (Aaker, 2002) 

 

Varumärkesimage är vad intressenter och konsumenter känner och tänker när de kommer i kontakt 

med ett varumärke. Den är till en viss grad kontrollerbar för en organisation. Varumärkesimage 

handlar alltså om hur intressenter uppfattar organisationers varumärke men också om hur 

organisationer arbetar med hur de ska uppfattas. Genom strategisk kommunikation kan 

organisationer påverka och forma bilden som intressenter har om en organisation och dess 

varumärke. (Helm et al., 2011) Genom att strategiskt arbeta med varumärkesimagen kan 

organisationer försöka försäkra sig om att intressenter uppfattar varumärket som starkt och säkert. 

(Heding et al., 2009)  

 

Varumärkesimage är den externa bild som skapas i relation mellan organisationer och intressenter. 

Organisationer har möjlighet att mäta varumärkets värde genom att undersöka effektiviteten i 
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kommunikationen. Begreppet image kan således vara ett mått på hur framgångsrik 

kommunikationen är hos ett företag. (Falkheimer & Heide, 2011) Enligt Cassinger (2011) innebär 

image effekten av sändarens budskap till intressenterna. Denna typ av kommunikation kan kopplas 

samman med transmissionssynen, sändare-mottagare. Organisationer har möjlighet att mäta imagen 

genom att utvärdera om intressenters bild av en organisation stämmer överens med organisationens 

visionsbild. Transmissionsmodellen har dock kritiserats då den anses vara alltför enkelriktad och att 

intressenterna inte är passiva mottagare. (Falkheimer & Heide, 2011) 

 

Mottagaren bör istället ses som aktiv. Det skapas en mening i användandet av en organisations 

produkt eller service. Det har bidragit till att strategisk kommunikation idag handlar om att förstå 

vad som händer när kommunikation sker utanför organisationers kontroll. Sociala medier har blivit 

ett starkt verktyg för organisationer att effektivt samla in intressenters synpunkter på. Cassinger 

(2011) menar att de förändrade villkoren för strategisk kommunikation har bidragit till att det inte 

går att förlita sig på transmissionssynen utan att mening skapas i både materiella och symboliska 

termer. Trots att strategisk kommunikation har i syfte att kontrollera information och därmed hur 

varumärket uppfattas, är det viktigt för organisationer att förhålla sig till den nya 

kommunikationstypen. Den digitala kommunikationsmiljön har förändrat förutsättningar för 

kommunikation hos organisationer. (Falkheimer & Heide, 2011) 

 

3.2.3 Varumärken på sociala medier 
Som beskrivet under varumärkesidentitetkapitlet är en förverkligad och väl genomtänkt 

varumärkesidentitet en stark tillgång hos en organisation. En tydlig bild av vad varumärket står för 

ger en fördel för organisationer i all dess kommunikation. (Aaker, 2002) 

 

Att utgå från varumärket ger en mer effektiv användning av sociala medier. Varumärket vägleder i valet av kanaler 

och har svar på hur verksamheten bör kommunicera i olika situationer och sammanhang 

- Lena Carlsson (2011: 32) 

 

Lena Carlsson (2011) menar alltså precis som Aaker (2002) att organisationer alltid ska utgå ifrån 

varumärket i sin kommunikation. En stark varumärkesidentitet vägleder organisationer i hur de ska 

använda sig av nya plattformar, däribland sociala mediekanaler. (Carlsson, 2011) 
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På de plattformar organisationer tidigare arbetat med att förmedla sitt varumärke har de haft en  

allsmäktig position. De som mottas av informationen har haft liten makt i att förändra budskapet. 

Även om konsumenter alltid tagit emot budskapet olika och haft sina egna uppfattningar, har 

organisationer enkelt kunnat ignorera detta om de velat det. Men i och med sociala medier har 

organisationer tappat sin dominerande roll i förmedlingen av sitt varumärke. Intressenter har nu 

större möjlighet att påverka andra i hur varumärket uppfattas. Intressenter som öppet berättar om 

deras erfarenheter av ett varumärke har en enorm genomslagskraft på sociala medier. Den 

genomslagskraften har inte kunnat mätas på de traditionella medierna. Anledningen till detta är att 

sociala medier är öppet för alla, närvarande, tillgängligt i realtid och dynamiskt. Organisationer kan 

inte längre ignorera enstaka individers personliga upplevelser. Organisationer har tappat en del av 

kontrollen över varumärket. Varumärket kan både påverkas negativt och positivt utav detta. Nu när 

organisationer förlorat en del av kontrollen av varumärket gäller det att de inte passivt tittar på när 

varumärkesimagen svävar iväg. För de har fortfarande chans att påverka hur varumärket uppfattas. 

Genom att hela tiden arbeta med den strategiska kommunikationen tar de an utmaningen som det 

användargenerade innehållet för med sig. (Gensler et al., 2013) 

 

3.2.4 Fyra grundpelare i varumärket på internet (Four Pillars of I-Branding) 
För att organisationer ska förstå och hantera den nya kommunikationsmiljön i varumärkesarbetande 

syfte krävs det en omstrukturering i den strategiska kommunikationen. Sociala medier har skapat 

ännu en plattform att arbeta med varumärket på. Simmons (2007) har utvecklat en modell, kallad 

Four Pillars of i-Branding, som förklarar internets kapacitet som ett varumärkesbyggande verktyg. 

Modellen innefattar fyra konceptuella verktyg för att effektivisera varumärkesarbetet på sociala 

medier, kundförståelse, marknadskommunikation, interaktivitet och innehåll.  

 

Kundförståelse 

För att skapa ett framgångsrikt varumärke krävs det att organisationer har en förståelse för de 

intressenter som befinner sig på nätet. Det bidrar till en större möjlighet att utveckla en relation till 

intressenter då internet anses vara ett effektivt verktyg för att skapa och bibehålla en relation. 

(Simmons, 2007) Förståelse för intressenter på nätet medför att organisationer måste sätta upp 

strategier för att utnyttja nätets effektivitet. Simmons (2007) förklarar att det finns ett antal 
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onlinemetoder för att identifiera etablerade samt potentiella intressenter. För att etablera en långvarig 

relation bygger det på att organisationerna finner målgrupper och därefter anpassar sin 

kommunikation efter intressenternas karaktärsdrag. Simmons (2007) menar att internet som verktyg 

inte bara fungerar inom varumärkesarbetet utan även skapar möjligheter för en utvecklad 

kundförståelse.  

 

Marknadskommunikation 

Sociala medier är en kombination av den traditionella envägskommunikationen där organisationer 

endast förmedlar information och den nutida tvåvägskommunikationen där organisationer för dialog 

med intressenter. När en intressent har en preferens till ett visst varumärke och är lojala till det, är de 

mer villiga att interagera och engagera sig för varumärket. Sociala medier skapar möjlighet för 

organisationer att utveckla varumärket. Simmons (2007) menar att det finns tre nyckelkoncept med 

sociala medier, gällande varumärkesarbetet.  

 

Närvaro: Genom att organisationer etablerar en närvaro på sociala medier och använder mediet 

effektivt frambringas möjligheten att skapa en god relation till intressenterna. Intressenters 

uppfattning om ett varumärke kan utvecklas i en positiv anda när de finner en gemenskap och kan 

relatera till varumärket på sociala medier.  

 

Relation: Det skapas relationer genom interaktion mellan organisationer och intressenter. Interaktion 

på sociala medier kan leda till att relationen mellan en organisation och intressent blir starkare och 

mer hållbar. Det utvecklas när organisationer och intressenter arbetar tillsammans. Rowley (2004) 

pekar på att potentialen av internet har ökat i förhållandet organisation-intressent genom 

möjligheterna med återkoppling. Rowley (2004) hävdar även att organisationer kan använda 

personlig kommunikation för att stärka relationen till intressenter.  

 

Ömsesidigt värde: Det kan uppstå när organisationer och intressenter interagerar på ett sätt som gynnar 

båda. Genom att organisationer använder sig av relevanta och tilltalande kommunikationsbudskap 

mot målgruppen kan det vara av större intresse för intressenten.  

 

Fokus låg tidigare på den traditionella envägskommunikationen där det inte fanns någon möjlighet 

till återkoppling. Det har förändrats i takt med uppkomsten av sociala medier. Internet har bidragit 
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ett fritt informationsflöde mellan organisationer och intressenter. Organisationer har möjlighet att 

kommunicera “one-to-one” eller “many-to-many”, valet ligger i organisationens intresse. Simmons 

(2007) menar på att det finns tre olika verktyg för de olika kommunikationsformerna. En av dessa är 

viral marknadsföring vilket syftar till användningen av sociala nätverk där det finns möjlighet att sprida 

budskap som når en stor del av målgruppen på ett effektivt sätt. Budskapen kan sedan spridas 

mellan intressenterna själva. Det bidrar till ett effektiviserat kommunikationsarbete för 

organisationerna. (Simmons 2007)  

 

Interaktivitet 

Simmons (2007) förklarar att interaktionen är den centrala fördelen med sociala medier. Då den kan 

bidra till att förstå intressenterna samt att utveckla en personlig kontakt med hjälp av anpassad 

kommunikation. Interaktion på sociala medier skapar möjligheter för organisationer att direkt 

kommunicera med intressenterna oberoende av tid och rum. Simmons (2007) beskriver vidare att 

organisationerna har större möjligheter, i och med sociala medier, att se till intressenternas behov. 

Det skapas genom utveckling av interaktiviteten. Det finns tre faser som beskriver denna utveckling 

av interaktivitet, attrahera kunden, samla in och spara information från intressenterna samt direkt respons till 

intressenten.  

 

Simmons (2007) förklarar det urval av online-verktyg som finns tillgängliga för att genomföra dessa 

tre stadier. En av dessa är online communities som har i syfte att sammankoppla användarna genom 

kommunikationen på sociala medier. Genom att involvera intressenterna på nätet ökar chanserna för 

positiva associationer till varumärket.  

 

Innehåll 

Att vara framgångsrik på sociala medier kräver att organisationerna är unika i sin kommunikation. 

Ibeh (2005) menar på att det kräver ett unikt innehåll för att effektivisera användningen av 

kommunikationen på sociala medier. När en intressent får kontakt med organisationen, på nätet, är 

det viktigt att intressenten finner det den söker. Genom att enkelt frambringa informationen till 

intressenten ökar möjligheten till en ökad överenskommelse mellan budskapet och hur det uppfattas. 

Desto svårare det är för konsumenten att finna informationen desto större möjlighet är det att 

varumärket skadas, genom att intressenterna skapar negativa uppfattningar om organisationen. 

(Simmons 2007)  
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Vidare menar Simmons (2007) att dessa fyra teman måste samspela för att det ska fungera som ett 

effektivt verktyg i varumärkesarbetet. Det faktum är något organisationer bör arbeta med i sin 

strategiska kommunikation. Rafiq och Fulford (2005) uppger att kunder som är lojala gentemot 

organisationen är mer benägna att interagera med varumärket, vilket skapar möjligheter att utveckla 

varumärkeskapital.  

3.2.5 Sammanfattning varumärke 
Varumärket spelar en betydande roll för organisationer. Att ha ett starkt varumärke kräver hårt 

arbete. Genom att aktivt arbete med varumärket ökar chanserna att stärka samt bibehålla 

varumärkets position. Varumärkesidentitet är organisationers grundvärderingar som kommuniceras 

utåt. Varumärkesimage återspeglar intressenters uppfattning av en organisation. Genom strategisk 

kommunikation har organisationer möjlighet att påverka varumärkesimagen. Få visionbilden att 

stämma överens med intressenternas uppfattning. Dock ställs dagens kommunikatörer inför det 

faktum att intressenterna är mer aktiva än tidigare. Det grundar sig i det användargenerade innehållet 

på sociala medier. Genom att organisationer arbetar strategiskt med sociala medier som ett effektivt 

varumärkesverktyg kan möjligheterna öka till att stärka varumärket. Simmons (2007) modell Four 

Pillars of i-Brandning visar fyra konceptuella verktyg för att effektivisera organisationers 

varumärkesarbete på sociala medier.  

 

3.3 Kritik av teorier 
Teorin om strategisk kommunikation kan anses vara inom ett outforskat område vilket gör det svårt att 

få konkreta svar samt teoretiska verktyg. Strategisk kommunikation är under ständig förändring i och 

med uppkomsten av sociala medier. Det ställer krav på organisationerna att förändra den strategiska 

kommunikationen, anpassa varumärket och följa de samhälleliga mönstren. Eftersom den strategiska 

kommunikationen utgör den övergripliga kommunikationen inom en organisation är det således 

relevant att undersöka detta begrepp då kommunikationen på sociala medier utgör en del av den.  

 

Uppfattningen om begreppet varumärke är obeständigt. Undersökningen visar på hur viktigt 

varumärket kommit att bli för organisationer. Begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage 

är relativt nya och det råder olika uppfattningar om dess distinkta betydelse. Men det essentiella med 

begreppen är bestående och genom att använda ett flertal källor som kan påvisa dess betydelse. Det 
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faller sig ändå relevant att använda dessa begrepp i uppsatsen då de ger ett teoretiskt och redigt 

verktyg i det ämne undersökningen syftar undersöka.   

 

I uppsatsen används Lena Carlsson bok - Nya tiders varumärke. Denna bok är ej skriven utifrån 

vetenskapliga referenser dock anses den innefatta en grundlig fakta kring sociala medier och 

varumärken. Då det är ett relativt outforskat område anses det relevant att använda boken då den 

skapar en grundförståelse av ämnet. För att få en vetenskaplig grund kring begreppet varumärke har 

det dock använts vetenskapliga artiklar och vetenskapliga böcker, skrivna av 

marknadsföringsforskaren David A. Aaker. Det finns således en vetenskaplig kännedom om 

teorierna varumärkesidentitet och varumärkesimage.  

 

Kritik kan riktas mot Simmons modell Four Pillars of i-Brandning då det innefattar en synvinkel kring 

sociala medier som verktygen inom varumärkesarbetet. Därmed utgår uppsatsen från endast ett 

arbetsperspektiv. Dock anses denna modell tillgodose samtliga kommunikationsverktyg som 

organisationerna i praktiken arbetar utifrån. Därav skapas det en tillräcklig teoretisk grund.  
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4. Metod och Material 
I detta kapitel presenteras forskningsmetod, urval av material samt forskningsetiska ståndpunkter. Därefter motiveras 

valet av metod, beskrivning av genomförandet samt en kort presentation av respondenterna.  

 

4.1 Forskningsmetod 
För att besvara frågeställningarna i undersökningen har en kvalitativ forskningsmetod använts, 

genom kvalitativa samtalsintervjuer. Metoden ansågs vara mest lämpad då kvalitativa intervjuer syftar 

till att upptäcka egenskaper, företeelser och beteende hos respondenter. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Kvalitativa samtalsintervjuer söker efter kvalitativa kunskaper. Respondentens erfarenheter kring 

ämnet står i fokus. (Kvale & Brinkmann, 2009) En kvalitativ samtalsintervju innefattar ett antal faser; 

tematisering, planering, urval, intervjuer, utskrift och bearbetning, redovisning och analys samt rapportering.  

(Ekström & Larsson, 2010) Studien utgick från dessa faser. Inledningsvis tematiserades ett syfte att 

undersöka vinstdrivande företag och ideella organisationers varumärkesarbete på sociala medier för 

att upptäcka eventuella skillnader. 

 

Samtalsintervjuer skapar möjligheter att undersöka outforskade områden då oväntade svar kan 

uppstå. (Esaiasson et al, 2012) I en enkätundersökning utesluts oväntade svar eftersom den redan på 

förhand innefattar standardiserade svar. Ämnet strategisk kommunikation och varumärke är inte 

något nytt hos organisationerna med genom uppkomsten av sociala medier har kommunikationen 

förändrats. Strategisk kommunikation, sociala medier och varumärke i kombination utgör ett 

outforskat forskningsområde då den är under ständig förändring. Genom samtalsintervjuer ökar 

möjligheter att tillhandahålla information från ett organisationsperspektiv och således de som har en 

vetskap om ämnet. Det bidrar till ett ökat förtroende för uppsatsen. Genom kvalitativa 

samtalsintervjuer ökar även möjligheten att få djupare information än i en kvantitativ metod då en 

enkätundersökning utesluter en direkt interaktion mellan forskaren och respondenten. Genom 

samtalsintervjuer kan forskaren få en insyn i organisationerna. (Esaiasson et al, 2012)  

 

Samtalsintervjuer skapar även möjligheter till uppföljningsfrågor vilket kan anses vara viktigt då 

undersökningen utgår från hur organisationerna själva ser på varumärkesarbetet på sociala medier. 

Dock kan det bidra till att intervjun svävar iväg från huvudsyftet och att frågorna inte kopplas till 
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frågeställningarna. Det kräver en förberedelse innan intervjun. Det kräver även att intervjuaren är 

redo att ta in nya impulser under forskningsprocessen och inte vidhåller vid de föreställningar som 

erhållits i ett tidigare skede. (Ekström & Larsson, 2010)  

 

Studien är av komparativ karaktär som syftar att undersöka två avgränsande organisationer för att 

kunna dra eventuella skillnader i kommunikationsarbetet.  Den kvalitativa metoden kan skapa en 

teoretisk generalisering genom att ha multipla fall i undersökningen. Genom att titta på 

gemensamma drag hos organisationerna finns det en större möjlighet att uttala sig mer allmänt om 

fenomenet. Därför har en komparativ studie valts då uppsatsen syftar till att undersöka 

vinstdrivande företag och ideella organisationer. (Ekström & Larsson, 2010) Den kvalitativa 

metoden medför även att undersökningen av sociala händelser kan leda till intressanta upptäckter 

inom ämnesområden. (Bryman, 2011)  

 

4.2 Material 
Den komparativa undersökningen baseras på sammanlagt åtta intervjuer varav fyra intervjuer med 

vinstdrivande företag respektive fyra intervjuer med ideella organisationer. Kandidatuppsatsen 

ämnar undersöka hur erfarna organisationer med en stabil och uppbyggd kundkrets har förhållit sig 

till det nya sociala mediet. Uppsatsen fokuserar på att undersöka etablerade vinstdrivande företag och 

ideella organisationer då de kan skapa en förståelse kring betydelsen av sociala medier. Med 

begreppet etablerade menas organisationer med starka och välkända varumärken inom sin bransch. 

Att undersöka hur etablerade organisationer har förhållit sig till den moderna kommunikationen kan 

ur ett samhällsperspektiv vara relevant och värdefullt.  

 

Valet att undersöka eventuella skillnader mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer 

grundar sig i att få en bredare syn på sociala mediers betydelse i organisationsmiljöer. Om samtliga 

organisationer i samhället, oberoende uppbyggnad, använder sociala medier i samma utsträckning 

kan det bidra till en förståelse kring varför sociala medier är ett etablerat kommunikationsverktyg i 

samhället.  
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4.3 Urval  
I en inledande fas sändes mail ut till ett antal olika organisationer för att upptäcka om det fanns 

intresse för en medverkan i undersökningen. Mailen innehöll en förklaring till det valda ämnet samt 

under vilka veckor samtalsintervjuerna kunde genomföras. Möjlighet till anonymitet beskrevs i 

samtliga mail för att öka chanserna till ett intresse för undersökningen. När svar inkommit från 

organisationer som visade intresse valdes åtta organisationer ut. Valet av respondenter utgick ifrån 

ett strategiskt urval. Till en början valdes organisationerna utefter sektorerna, vinstdrivande företag 

och ideella organisationer. I undersökningen valdes fyra organisationer från respektive sektor. 

Organisationerna har valdes medvetet  ut utifrån aspekten att de innehar ett etablerat varumärke. 

Samtliga organisationer anses besitta ett starkt varumärke då utgångspunkten för ett starkt 

varumärke innebär att samhället har en vetskap samt i mångt och mycket har ett förtroende för 

organisationen. Organisationer med etablerade varumärken kan även tänkas besitta en stark position 

på sociala medier.  

 

Inom de vinstdrivande företagen undersöktes, Akademibokhandeln, Kronans Droghandel, SF Bio, och 

Synsam. Samtliga företag arbetar med olika produkter vilket skapar en större möjlighet att 

generalisera svaren utifrån vinstdrivande företag i allmänhet.  

 

Inom ideella organisationerna undersöktes, Afrikagrupperna, Barncancerfonden, Djurens Rätt och 

Världsnaturfonden WWF. Samtliga organisationer arbetar med olika frågor och på så vis ges större 

möjlighet att generalisera svaren utifrån ideella organisationer i allmänhet.  

 

Utgångspunkten för att undersöka olika typer av organisationer är att skapa sig en bredd i 

undersökningen. Relevansen i att undersöka två typer av organisationer ligger i att de i grunden 

skiljer sig åt vilket eventuellt kan leda till att organisationerna förhåller sig olika till sociala medier 

och den strategiska kommunikationen. Det kan påverka organisationernas varumärkesarbete.  Det 

medför även en större möjlighet att generalisera resultateten.  

 

Valet av respondenter utgick från att de gemensamt besatt en professionalism samt en vetskap om 

det undersökta ämnet. I denna undersökning innebar det kommunikationschefer, 



	   28	  

informationschefer, marknadschefer samt ansvariga för sociala medier. Då de dagligen arbetar med 

kommunikation ökar möjligheterna att få deras synvinkel av varumärkesarbetet på sociala medier.  

 

Företag  

Cecilia Helsing - Marknadschef, Akademibokhandeln  

Andreas Rosenlund - Informationsdirektör, Kronans Droghandel  

Thomas Runfors - Informationschef, SF Bio  

Linda Härlin - Informationsansvarig, Synsam  

 

Ideella organisationer 

Victoria Olausson - Pressekreterare, Afrikagrupperna  

Anne Bergsten - Marknadschef, Barncancerfonden  

Peter Nilsson - Kampanjsamordnare, Djurens Rätt  

Anna Bodlund – Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF  

 

4.4 Genomförande  
Vid genomförandet av de kvalitativa samtalsintervjuerna utgick intervjuerna från en semistrukturerad 

mall. Intervjun utgick därmed från ett antagande om att forskaren inte vet vilka frågor som i 

slutändan kommer att vara betydelsefulla. Denna typ av intervju är sonderande och kräver att 

intervjuaren anpassar och följer upp med frågor som är relevanta i situationen. Det kräver även att 

intervjuaren förhåller sig till det centrala syftet med undersökningen. (Starrin, 1996) 

 

Samtalsintervjuer producerar kunskap i samspel mellan intervjuaren och respondenten. Kunskap 

produceras och bygger på intervjuarens kunskaper och färdigheter kring skapandet av frågor och 

utesluter de mekaniska reglerna kring hur en intervju ska gå till. För att kunna genomföra 

uppföljningsfrågor är det viktigt att intervjuaren är insatt i det undersökta ämnet, möjligheterna ökar 

för att djupare information. Kvale och Brinkmann menar att intervjuaren är det viktigaste 

forskningsverktyget under en samtalsintervju. (Kvale & Brinkmann, 2009) Samtalsintervjuer medför 

risken till intervjueffekter där svaren blir olika beroende på intervjuaren samt frågorna. Det är viktigt 

att intervjuaren har i åtanke att interaktionen mellan intervjuaren och respondenten kan bidra till ett 
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visst resultat. Intervjuaren är medproducent till materialet, tidigare erfarenheter kan eventuellt skapa 

olika tolkningsramar och leda till ett visst resultat. (Esaiasson et al., 2012) 

 

I samtalsintervjuer är det viktigt att strukturera frågorna efter teman för att skapa en övergripande  

förståelse i det som syftas att undersöka. En intervjuguide användes i undersökningen för underlätta 

arbetet under själva intervjuerna. Den var av semistrukturerad karaktär. (Esaiasson et al., 2012) 

Undersökningen innehöll teman sociala medier och varumärke med strategisk kommunikation som en 

övergripande faktor och utgick ifrån en uppsättning av färdiga frågor. Genom att strukturera upp 

frågor efter de valda temana ökade chanserna att få ett flyt i samtalet. När intervjuerna genomfördes 

tedde sig ordningsföljden olika. Frågorna omformulerades och en del av innehållet varierade 

beroende på respondentens löpande svar. Uppföljningsfrågor användes för att få ut så mycket stoff 

från intervjuerna som möjligt. (Esaiasson et al., 2012)  

 

För att öka chansen till uttömmande svar genomfördes det testintervjuer i ett tidigare skede. 

Användningen av intervjuguiden gav möjligheten till att förändra samt se till om frågorna var 

relevanta och skulle fungera under de intervjuerna med organisationerna. Det skapade även chanser 

för intervjuarna att se till att det som ämnas undersökas i praktiken undersöks (Kvale & Brinkmann, 

2009) 

 

Intervjuerna genomfördes i Stockholm under vecka 47, på de respektive organisationernas 

huvudkontor. Samtliga intervjuer genomfördes face-to-face med respondenterna för att öka 

möjligheterna till att tillhandahålla utelämnad information. Längden på intervjuerna varierade mellan 

30-50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon. Båda forskarna till uppsatsen 

medverkade vid samtliga intervjuer.  

 

Vid genomförandet av samtalsintervjuerna informerades det om respondenternas möjligheter till 

anonymitet. Det undersökta ämnet innebär informationsarbete för organisationer och på så vis kan 

ämnet upplevas relativt känsligt. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet för att effektivisera analysarbetet. En 

transkribering har som huvudregel att utläsa alla ord som uttalats med angivande pauser. Dock beror 

graden av fullständighet på vad som studerats. (Ekström & Larsson, 2010) Genom att utesluta delar 
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av intervjun som saknar betydelse för analysen ökar möjligheterna till en förbättrad transkribering. 

Inom disciplinen medie- och kommunikationsvetenskap fungerar detta förhållningssätt utan 

nackdelar. (Ekström & Larsson, 2010). Därav har irrelevanta delar av intervjuerna uteslutits. 

Utskriften av det insamlade materialet är en tolkande process. Översättningen från en muntlig 

version till en skriftlig version är konstruktioner som bygger på bedömningar och tolkningar. 

Samtalsintervjuer är en social process som utesluter och kroppsuttryck vi översättningstillfället från 

muntligt till skriftligt. Det är viktigt att intervjuaren har detta i åtanke. (Kvale & Brinkmann, 2009)  

 

Syftet med en kvalitativ forskningsmetod är att förstå det undersökta ämnet utifrån respondentens 

synvinkel. Det kräver att intervjuaren organiserar intervjutexterna. För att få en överblick av 

intervjun sker en kodning och koncentrering av materialet. Kodning innebär en sammankoppling av 

ett eller fler nyckelord till ett textsegment för att kunna identifiera relevant material. (Kvale & 

Brinkmann, 2009)  

 

Vid redovisningen av resultatet från intervjuerna delades materialet in i teman. Temana utgick ifrån 

kandidatuppsatsens tre delfrågor, de delfrågor som har som syfte att hjälpa till att besvara 

huvudfrågeställningen. Författarna till denna uppsats satte sig grundligt in i materialet och 

sammanställde det i de olika temana, citat valdes ut för att belysa det redovisade materialet.   Vid 

analys-stadiet sammankopplades materialet till teorierna och intervjuerna sattes in i ett sammanhang. 

Framträdande teman från intervjuerna, sociala medier och varumärke framställdes i det avslutande 

arbetet för att kunna analysera intervjuerna med utgångspunkt i kandidatuppsatsens 

huvudfrågeställning.  

 

4.5 Forskningsetik 
För att kunna genomföra en korrekt undersökning har forskningsetiska krav varit i åtanke. Arbetet 

före, under och efter intervjuerna utgick från dessa krav. Den innefattar fyra områden; Informerat 

samtycke som innebär att respondenten informeras om syftet med undersökningen, vilka risker det 

finns med deltagande samt att det är en frivillig process. Konfidentialitet, innebär att privat data i 

undersökningen ej bör identifieras och avslöjas om personen i fråga inte godkänt det publika 

utlämnandet. Konsekvenser, innebär att den etiska principen ska minimera risken för att 

undersökningspersonen skadas. Intimiteten och öppenheten kan leda till ett avslöjande från 
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undersökningspersonen som i ett senare skede ångras. Det är upp till forskaren att det inte sker 

medvetet. Forskarens roll är avgörande för hållbarheten och kvaliteten i de etiska besluten. Det är 

viktigt att forskaren har ett engagemang kring moraliska frågor och etiska riktlinjer då det är 

forskarens integritet och kunskap som är den avgörande faktorn i undersökningen. (Kvale, 2009)  

4.6 Analysmodell  
För att kunna analysera svaren från intervjuerna och konkretisera ner frågeställningarna kräver det 

en identifikation av analysverktyg. Övergripande utgår analysmodellen från Simmons modell Four 

Pillars of i-Branding; kundförståelse, marknadskommunikation, interaktivitet och innehåll. Modellen har i syfte 

att beskriva internets kapacitet som varumärkesverktyg. Det skapar en inblick i hur organisationer 

förhåller sig till varumärket på sociala medier. Modellen beskriver fyra konceptuella verktyg som kan 

påverka hur arbetet på sociala medier i praktiken fungerar. Det blir relevant att utgå från de fyra 

grundpelarna för att få en djupare förståelse samt att se eventuella skillnader i förhållningssätt hos 

organisationerna.  

 

För att få en bredare syn på varumärkesarbetet samt arbetet på sociala medier innefattar 

analyskapitlet även varumärkesarbetet på sociala medier. Utgångspunkten för temat är att den förändrade 

kommunikationen är grundfaktorn till varför organisationer arbetar annorlunda idag samt varför 

organisationer arbetar med sociala medier i varumärkesarbetet. Avslutningsvis i kapitlet genomförs 

en analys av eventuella skillnader mellan organisationerna.  

 

Analyskapitel är ihopslaget med resultatet från de vinstdrivande företagen och de ideella 

organisationerna.  Då analysdelen utgår från de konceptuella verktygen i modellen Four Pillars of i-

branding och varumärkesarbetet på sociala medier underlättar en sammankoppling av resultatet från 

samtliga organisationer till att kunna dra eventuella skillnader. Det är för att få en övergripande bild 

av varumärkesarbetet på sociala medier hos samtliga organisationer.  

 

4.7 Metodkritik 
En kritik kan riktas mot att respondenterna i undersökningen inte har samma akademiska bakgrund 

eller arbetslivserfarenhet. Vilket medför att arbetstitel och arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan 

respondenterna. Det kan därför ifrågasättas om respondenterna har haft möjlighet att ge svar som 
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kan generaliseras. I och med att organisationer arbetar på olika sätt i allmänhet, innehar de inte exakt 

likadana arbetspositioner. Alla respondenter arbetar dock med kommunikation och med sociala 

medier i sitt dagliga arbete, de besitter chefspositioner och arbetar med kommunikation ur ett 

strategiskt perspektiv.  

 

Valet av kvalitativ metod kan även diskuteras. Det finns tre grundläggande problem med kvalitativ 

forskning; forskarens förmåga att tolka utifrån respondentens perspektiv, förhållandet mellan teori och forskning 

samt i vilken mån kvalitativ forskning kan generaliseras. (Bryman, 2011) Att studera något ur någon 

annans perspektiv kan skapa svårigheter om det inte ses till sammanhanget. Det som kan ifrågasättas 

är om egna tolkningar av respondentens svar är giltiga och stämmer överens med verkligheten. I 

kvalitativa metoder är det viktigt att inte på förhand specificera en teori då det kan leda till att snabba 

slutsatser dras. Bryman (2011) menar att en för tidig tillämpning av teori och begrepp kan avvika 

från respondenternas tycke. Det kan leda till att intervjuerna erhåller otillräckligt uttömmande svar. 

Det krävs ett flexibelt förhållningssätt. Det kan uppstå konsekvenser i forskningsprocessen då 

resultatet måste sättas in i en kontext för att förstå verkligheten. Kontexten består av den studerades 

egna värderingar och underliggande strukturer vilket kan påverka det generella resultatet. (Bryman 

2011) Den tredje aspekten kring problem som kan uppstå vid användandet av en kvalitativ metod är 

om en generalisering kan göras utifrån resultatet. (Bryman 2011) I denna uppsats används 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna är hämtade från olika sociala och organisatoriska 

områden därmed ges större möjlighet att sätta tillit till svaren. Undersökningen av fyra organisationer 

från samtliga sektorer ökar chanserna till generalisering.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat, utifrån det insamlade materialet. Resultatdelen är uppdelad efter 

de vinstdrivande företagens respektive de ideella organisationernas svar i intervjuerna. Resultatet är indelat i tre 

övergripande teman, kommunikation och relation, möjligheter och utmaningar samt varumärkesarbetet på sociala 

medier. Temana utgår från uppsatsens tre delfrågor som presenterades i det inledande kapitlet. Samtliga resultat från 

de utvalda teman sammanfattas vartefter.  

5.1 Kommunikation och relation 
Detta tema tar upp den förändrade kommunikationen, relationen med intressenterna och vad organisationerna anser 

vara viktiga med sociala medier. 

5.1.1 Vinstdrivande företag  
Det visade sig att samtliga av de vinstdrivande företagen utnyttjar sociala medier i sin dagliga 

kommunikation. Företagen anser att sociala medier har skapat en ny form av kommunikation. Det 

sker inte endast en envägskommunikation från företagen ut till intressenterna längre utan 

möjligheten till tvåvägskommunikation har öppnats upp. Samtliga företagen ser positivt på detta.  

 

De vinstdrivande företagen menar att det inte bara är kommunikationen som har förändrats utan 

även relationen till konsumenterna. De är medvetna om att kunderna befinner sig på sociala medier 

och att de därmed bör vara aktiva och tillgängliga där. Kommunikationen på sociala medier är mer 

öppen jämfört med traditionell media, det menar företagen har bidragit till en närmare kontakt med 

kunden. Där återkoppling, effektivitet och snabb kommunikation är grundfaktorer. Trots det anser 

företagen att sociala medier endast har inneburit en ytterligare kontakt med konsumenterna.  

 

Jag tror att det blir ytterligare en kontakt med kunden. Att istället behöva ringa in eller maila så är det enkelt för 

dem att gå in på Facebook, för då vet jag att alla finns där. Genom att svara direkt på frågan tror jag att vi har 

blivit mer tillgängliga för kunden  

- Informationsansvarig, Synsam  

 

Företagen anser att relationen med intressenterna har förändrats men att kommunikation mestadels 

består av att svara på konsumenternas frågor. De beskriver att sociala medier har skapat en större 
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möjlighet för företagen att svara kunderna direkt, vilket gör det enklare för kunderna och företagen 

att ha en närmare kontakt.  

 

Det är väldigt svårt att få ett svar på hemsidan eller om man skickar ut reklamblad. Det  

är väldigt indirekt, här kan du få en mer direkt återkoppling.  

- Informationsdirektör, Kronans Droghandel 

 

5.1.2 Ideella organisationer  
Det framgick i intervjuerna att samtliga ideella organisationer dagligen använder sig av sociala medier 

i den strategiska kommunikationen. De anser att sociala medier är ett komplement till traditionell 

media. De ideella organisationerna förtydligar att det finns en nytta med sociala medier, i form av att 

mediet har skapat möjligheter till återkoppling. Innehållet omskapas beroende på hur mottagarna tar 

emot det. I traditionell media sker endast en envägskommunikation där möjligheten till respons är 

svårare, menar Afrikagruppernas pressekreterare.  

 

Majoriteten av de ideella organisationerna anser att sociala medier är en informell plattform och att 

det är en viktig del av kommunikationen. Den information som sänds ut är inte alltid synkad och 

genomtänkt, Afrikagruppernas pressekreterare anser att det är så sociala medier bör användas. För 

sociala medier har i syfte att skapa dialog vilket är viktigt att förhålla sig till när arbetet med 

kommunikation på sociala medier utförs.  

 

De ideella organisationerna anser att det är viktigt att innehållet i informationen är anpassad till 

målgruppen. Samtliga anser att de bör ha en annan ton i sociala medier. De menar på att syftet med 

informationen är att skapa vetskap och kunskap om ämnet. Det bidrar således till en anpassad 

kommunikation.  

 

Det klart att vi har en annan ton i sociala medier än vad vi har i annan kommunikation. Framförallt eftersom vi 

har ett informationsändamål, vi ska skapa information om vad barncancer är och vilka sjukdomar som finns.  

- Marknadschef, Barncancerfonden 
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Relationen till intressenterna har utvecklats i och med sociala medier, det hävdar de ideella 

organisationerna. De är överens om att sociala medier har bidragit till en större möjlighet för en 

närmare relation. Och att det gynnar de ideella organisationerna då de också får ett utbyte av detta.  

 

Vi har ju en dialog med dem, det hade vi inte innan. Förut ringde de till medlemsservice och de som var arga skicka 

brev någon gång. Nu kan vi ju prata med dem. Såvisst är det skillnad, jättestor skillnad. 

- Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF 

 

5.1.3 Sammanfattning - kommunikation och relation 
Samtliga organisationer uttrycker att kommunikationen har förändrats. Det har blivit en 

dialogbaserad kommunikation mellan organisationerna och intressenterna. Gemensamt för 

organisationerna är synen på sociala medier som ett effektivt kommunikationsverktyg. Företagens 

kommunikation på sociala medier bygger dock till stor del på svar till konsumenterna medan det för 

de ideella organisationerna mer handlar om att skapa kunskap samt ett engagemang.  

 

Samtliga organisationer anser även att relationen till konsumenterna har förändrats. Den har blivit 

närmare och skapat en möjlighet till en givande interaktion. Trots det framför organisationerna att 

det endast är ytterligare en kontakt med intressenterna, ett komplement till den traditionella 

kontakten. Medan de ideella organisationerna finner att det nu sker ett ömsesidigt utbyte mellan 

organisation och intressent.  

 

5.2 Möjligheter och utmaningar  
Detta tema tar upp de möjligheter, utmaningar, för- och nackdelar som sociala medier har medfört för 

organisationernas strategiska varumärkesarbete.  

 

5.2.1 Vinstdrivande företag 
När det kommer till möjligheter med sociala medier anser företagen att det ligger till hands att göra 

affärsnytta av kommunikationsutvecklingen sociala medier fört med sig. För kunderna finns där 

oavsett om företagen finns där eller inte. Med hjälp av sociala medier ges även möjligheten att nå fler 

samtidigt.  
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Vi har ju liksom tidigt insett vikten av att finnas på sociala medier, vara proaktiva. Det är inte så att vi måste vara 

först och störst, utan hakar på där våra kunder finns. Det är ändå där man vill diskutera med oss.  

- Informationschef, SF Bio 

 

Genom sociala medier öppnas möjligheten för dialog upp. Att hela tiden lära och inte vara rädd för 

öppenheten är viktigt för hanteringen av varumärket, anser marknadschefen på Akademibokhandeln. 

Företagen är samtyckliga när det kommer till varumärkets betydelse för organisationerna. För 

företagen är varumärket viktigt, det är hela grunden i verksamheten. I och med sociala medier har 

det skapats en ny möjlighet för företagen att kommunicera ut sitt varumärke. Det är en ny plattform 

de kan använda sig av i varumärkesarbetet. Samtliga företag anser att det är ett visst krav från 

samhället att finnas på sociala medier. Men den stora anledningen till användningen av sociala 

medier är att det fungerar som ett effektivt kommunikationsverktyg.  

 

I och med att sociala medier skapar en öppen dialog medför det ett större ansvar från företagens 

sida att ständigt vara aktiva och tillgängliga. De behöver samtidigt vara eftertänksamma gentemot 

konsumenterna för att inte förstöra varumärket då sociala medier är ett snabbt 

kommunikationsverktyg.  

 

Har man ett varumärke, tar det många år att bygga upp och några minuter att rasera brukar man säga. Men det är 

väldigt viktigt att man har ett varumärke som associerats på rätt sätt. 

- Informationschef, SF Bio 

 

Ur företagens perspektiv är det svårt att styra kommunikationen på sociala medier, då alla användare 

har tillgång och makt över kanalerna. Informationsdirektören på Kronans Droghandel beskriver det 

som en rörelse som finns där ute som inte går att kontrollera. Företagen har dagliga rapporter över 

vad som skrivs om dem på sociala medier men arbetar inte aktivt med att påverka det, då de anser 

att det inte går att kontrollera.  

 

Det är väl det som är grejen med sociala medier, alltså hur ska du ha kontroll, går det att ha kontroll? Svaret är ju 

nja. 

- Informationsdirektör, Kronans Droghandel 
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Maktförskjutningen från aktörerna till allmänheten har omformat företagens kontroll över hur 

varumärket uppfattas. Företagen hävdar att de numera måste förhålla sig till att konsumenterna har 

möjligheter att påverka hur företaget uppfattas. Det är en utmaning för företagen att förhålla sig till 

den nya kommunikationen och arbeta med sitt varumärke på sociala medier.  

 

Det är även den ständiga förändringen inom kommunikationsområdet som gör det svårt för 

företagen att strikt förhålla sig till kommunikationen på sociala medier. Trots att sociala medier 

skapar möjligheter att effektivt kommunicera med intressenterna finns det svårigheter att kontrollera 

dialogen.  

 

Jag kan säga det som är knepigt med sociala medier är att det är väldig rörlig materia, alltså det sker förändringar 

fort.  

- Informationsdirektör, Kronans Droghandel 

 

Trots att sociala medier är en öppen kanal anser företagen att användningen av sociala medier är en 

resursfråga. Det ställer krav på företagen att lägga eller skapa resurser för sociala medier. Det är 

fortfarande en aktuell fråga hos företagen hur resurserna ska fördelas. Att sociala medier är en del av 

arbetet med marknadsföring är inget som är självklart för samtliga företag. De olika företagen har 

olika ställningstagande till sociala medier. För SF Bio är det något som är givet, men för Kronans 

Droghandel är det något som fortfarande diskuteras.  

 

Vi måste veta att det ska ge någonting också och frågan är vad det ger. Där kan vi fortfarande känna att sociala 

medier inte har kunnat visa ännu att det är värt med den satsningen men det är vår värdering nu. Den kan ändras. 

Och det finns absolut andra företag som har gjort andra värderingar och som satsar betydligt mer på det här. 

- Informationsdirektör, Kronans Droghandel 

 

Att följa samhället och dess utvecklingar är en del av företagens möjligheter att även själva utveckla 

kommunikationen. Samtliga företag anser att det inte är ett krav från samhället att använda sociala 

medier utan det bidrar till stora möjligheter att utveckla kommunikationen.  
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5.2.2 Ideella organisationer  
Möjligheterna med sociala medier är att det kan skapas en närmare relation till intressenterna. Detta 

medför på sikt nya effektiva spridningsmöjligheter. 

 

Om folk hjälper oss att sprida våra saker via sociala medier så är det helt fantastiskt.  

- Kampanjsamordnare, Djurens Rätt  

 

För att effektivisera arbetet på sociala medier kräver det att de ideella organisationerna når ut till 

många användare. Denna aspekt är viktig då sociala medier ökar möjligheterna för intressenterna att 

engagera sig. Samtliga av de ideella organisationerna hävdar att möjligheten att se till resultatet 

sociala medier ger, i form av spridda inlägg eller respons från intressenterna, är en viktig funktion.  

 

Framförallt så handlar det ju om hur många som har agerat och spridit vidare budskapet.  

- Marknadschef, Barncancerfonden  

 

Vidare menar organisationerna att informationen bör vara anpassad till målgrupperna. För att 

organisationerna ska ta till vara på de möjligheter sociala medier skapar är det viktigt att skapa 

meddelanden efter målgruppen för att möjliggöra dialog med intressenterna. De ideella 

organisationerna anser att det är mer viktigt för denna typ av organisation än hos företag. Då 

kommunikationen bygger på ett engagemang kring en samhällsfråga.   

 

Det är verksamhetens långsiktiga mål tillika intressenterna som har styrt arbetet på sociala medier. 

Om verksamheten i grunden är engagerande underlättar det att skapa ett engagemang även på 

sociala medier. Sociala medier ses på som ett effektivt kommunikationsverktyg och det är genom 

emotionella inlägg som intresset ökar för organisationen. Det är lättare att emotionellt bidra med 

innehåll till intressenterna vilket kan stärka varumärket. 

 

Gemensamt anser organisationerna att sociala medier skapar möjligheter till att stärka varumärket. 

De etablerade organisationerna har inte lika svårt att visa upp sig då intressenterna redan har en 

kontakt på organisationen. Att ha ett etablerat varumärke verka bidra inledningsvis till ett lättare 

arbete att skapa sig ett namn på sociala medier.  
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Vi behöver inte heller slåss för vilka vi är, folk vet rätt väl vilka vi är. Det kan vi vara trygga i.  

- Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF 

 

Samtliga ideella organisationer upplever svårigheter med sociala medier. Det är inte bara den snabba 

förändringen som är den stora utmaningen för organisationerna. Trots att sociala medier är ett 

ekonomiskt billigt verktyg, i teorin, krävs det att organisationer lägger mycket tid och energi på att 

strategiskt använda sig av sociala medier. Det är en fråga om resurser och hur organisationen väljer 

att se på sociala medier. Trots att organisationerna har etablerade varumärken finns det även 

möjligheter att hitta nya målgrupper som i ett tidigare skede har missats. Sociala medier är 

lättillgängligt vilket leder till att intressenterna själva har möjlighet att hitta organisationerna. Det 

skapar möjligheter för organisationerna att utöka sin verksamhet.  

 

Jag tror som sagt att sociala medier har hjälpt oss att hitta en annan målgrupp så kan man väl säga eller liksom 

bredda den och prata om den.  

- Marknadschef, Barncancerfonden 

 

Dock menar pressekreteraren på Afrikagrupperna att ideella organisationer kan tappa stora delar av 

målgruppen genom att lägga alltför stora resurser på sociala medier. Det är viktigt att se till hela 

populationen. Ibland kan dock organisationerna lägga för mycket energi på sociala medier och inte 

motsvarade kraft till hela den befintliga målgruppen, vilket medför att de tappar stora delar av 

målgruppen och bidragsgivarna. Samtliga organisationer ser detta som en svårighet, att veta hur de 

ska hantera och förhålla sig till sociala medier. 

 

Utformandet av en policy är en relevant fråga för samtliga organisationer. Användningen av sociala 

medier som kommunikationsverktyg medför att organisationerna förhåller sig till det strategiska 

arbetet med sociala medier. Det bidrar till att organisationerna måste vara flexibla i sitt arbete. 

Organisationerna är överens om att det är viktigt för medarbetarna att veta hur de strategiskt ska 

arbeta. 

 

Det snabba tempot kan även medföra att varumärket skadas. Då sociala medier är ett aktivt forum 

som kräver snabbhet och effektivitet är det viktigt att mer ser över de risker som finns med sociala 

medier. För det är betraktaren som skapar bilden över organisationen. Genom 
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tvåvägskommunikation har det blivit ett allt mer krävande arbete och det är lätt att snabbheten tar 

över kontrollen.  

 

Det är enkelt att glömma bort varumärket ibland, man kör bara på och ibland måste man stanna upp och tänka till, 

håller vi fast vid våra värderingar?  

- Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF 

 

Den dialogbaserade kommunikationen som sker på sociala medier leder till att organisationerna 

måste se över hur dem sänder ut informationen. I grund och botten är det endast den del av 

kommunikationen som organisationerna i viss mån kan kontrollera. Öppenheten och interaktiviteten 

på sociala medier skapar möjligheter att nå ut men trots det är det omöjligt att kontrollera hur 

varumärket tas emot.  

 

Vi kan ju vilja att människor ska tycka si eller så men det är fortfarande betraktaren som bestämmer. 

- Marknadschef, Barncancerfonden 

 

Trots att det finns utmaningar med sociala medier anser majoriteten av företag att det inte ligger 

någon värdering i att det skulle vara ett krav från samhället att finnas på sociala medier.  

5.2.3 Sammanfattning - möjligheter och utmaningar 
Samtliga organisationer anser att de stora möjligheterna med sociala medier är interaktionen med 

intressenterna samt möjligheten att effektivt sprida information till många människor samtidigt. 

Sociala medier skapar ännu en plattform att aktivt arbeta med varumärket. Att ha möjlighet att få 

gensvar samt en övergripande bild om det finns ett intresse för organisationen är något sociala 

medier har möjlighet att bidra med.  

 

De ideella organisationerna antyder att det är viktigt att de hittar en balansgång i användandet av 

sociala medier. Det kan vara lätt att tappa stora delar av målgruppen. För det finns svårigheter med 

sociala medier. Att organisationerna måste hantera en plattform som är under ständig förändring 

kräver hårt arbete. Gemensamt i synen på svårigheterna är genomgående att sociala medier är en 

svårkontrollerad kanal.  
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5.3 Varumärkesarbete på sociala medier 
Detta tema tar upp hur det strategiska varumärkesarbetet ser ut på sociala medier och hur organisationerna förhåller 

sig till det.  

5.3.1 Vinstdrivande företag  
Gemensamt för företagen är att varumärket spelar en betydande roll. De förklarar att varumärket är 

de positiva och negativa associationerna samt kännedomen intressenterna har till företaget. De är 

alla värden företagen representerar.  

 

Det är något som är laddat med värderingar. Har man ett varumärke, tar det många år att bygga upp och några 

minuter att rasera brukar man säga. Men det är väldigt viktigt att man har ett varumärke som associerats på rätt 

sätt. 

- Informationschef, SF Bio 

 

Att företagen finns på sociala medier är ett strategiskt val de gjort. Akademibokhandelns 

marknadschef menar att sociala medier fört med sig att organisationer fått ett nytt öra mot 

marknaden. Genom sociala medier får de en större inblick i hur varumärket uppfattas och hur de ska 

arbeta med varumärket. Det är en självklarhet att sociala medier idag är en del av företagens 

verksamhet. Det medför att företagen strategiskt måste förhålla sig till sociala medier.  Det ställer 

krav på företagen att skapa en beredskap och policy kring användandet av sociala medier då det är 

en del av verksamheten. Sociala medier är ett viktigt komplement till den traditionella 

kommunikationen, förklarar informationschefen på SF Bio.  

 

Samtliga företag framför att de inte gjort något särskilt för att anpassa varumärket till sociala medier, 

då företagen redan har ett starkt etablerat varumärke har det inte krävts mycket för att anpassa 

varumärket till sociala medier. Informationschefen på SF Bio menar att de bara har kunnat applicera 

varumärket på den nya sortens kommunikationskanal.  

 

Ur företagens perspektiv är det svårt att ha kontroll på hur varumärket uppfattas, då alla har tillgång 

och makt över informationsflödet på sociala medier. Informationschefen på SF Bio menar att det är 

genom uppsatta policys som de kan kontrollera det som sker inom och utom organisationen. Men 

att kontrollera det som sägs ute på sociala medier har de ingen möjlighet att kontrollerna och det är 
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de som är svårigheterna med sociala medier. De företagen måste göra då är att anpassa och förhålla 

sig till denna “rörelse”. Dock är sociala medier relativt nytt för företagen vilket har medfört att inga 

tydliga strategier för hur de ska arbeta med varumärket på sociala medier finns i dagsläget.  

5.3.2 Ideella organisationer  
De ideella organisationerna är överens om att de alla innehar ett varumärke trots att de anser att 

begreppet varumärke i många fall är kopplat till kommersiella värderingar.  

 

Vi brukar prata om våra grundvärderingar och de är det som är varumärket egentligen. Men om man hela tiden 

försöker att leva efter grundvärderingar då bygger man varumärket samtidigt.  

- Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF 

 

Att strategiskt se på de resurser ideella organisationer avlägger på varumärkesarbetet på sociala 

medier skiljer sig åt mellan organisationerna. Det handlar i grunden om att organisationen måste 

engagera sig i kommunikationen på sociala medier. Att lyssna på och anpassa sig efter intressenterna 

är det viktiga för att bygga varumärket, genom en aktiv och närvarande roll.  

 

Samtliga ideella organisationer förutom en har satt upp policys kring användningen av sociala medier. 

Det kan handla om riktlinjer för att veta hur de ska förhålla sig till sociala medier. Men då 

kommunikationsformen är relativt ny är det svårt för organisationerna att sätta upp välutvecklade 

policys då det ständigt sker en förändring inom kommunikationslandskapet.  

 

Det förändras hela tiden. Sanningen är den att man bara kan ha en strategi kring sociala medier i en månad sen vet 

man inte hur strategin kommer att se ut. 

- Pressekreterare, Afrikagrupperna 

 

Gemensamt för de ideella organisationerna är att sociala medier utgör en plattform som skapar 

möjligheter till en närmare relation och kontakt med intressenterna. Dock är det inte plattformen i 

sig som de har förhållit sig till när det gäller varumärkesanpassning. Organisationerna anpassar inte 

sitt varumärke till sociala medier utan använder det som ännu en plattform för att förmedla sina 

värderingar.  
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Jag skulle inte säga att vi har anpassat varumärket. Utan vi har nog snarare utgått ifrån vilka vi är och försökt att 

vara det även i den kanalen.  

- Kommunikationschef, Världsnaturfonden WWF 

 

5.3.3 Sammanfattning- varumärkesarbete på sociala medier 
Organisationerna beskriver varumärket som en representation av deras värderingar. Samtliga 

organisationer har gjort ett val att befinna sig och att vara aktiva på sociala medier. De är alla eniga 

om att det är svårt sätta upp strategiska kommunikationsmål då sociala medier är en kanal som rör 

sig fort. Organisationerna uttrycker samtidigt att de inte behöver anpassa varumärket till 

kommunikationen på sociala medier. Företagen menar att de har utgått från kommunikationens 

grunder. De ideella organisationerna uppger även att de i all kommunikation utgår från sina 

respektive grundvärderingar.  

  



	   44	  

6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån det insamlade materialet i samband med de teoretiska ramverk som 

presenterats. Analysen utgår övergripande från Simmons modell “Four Pillars of i-Branding” då modellen påvisar 

sociala medier kapacitet i varumärkesarbetet.  I uppsatsens resultatkapitel utgick temana efter uppsatsens tre delfrågor, 

analyskapitlet delas ej upp i samma teman. Eftersom Simmons konceptuella verktyg kräver ett samspel integrerar 

resultatet från intervjuerna i samtliga analysteman. Vidare förklaras organisationernas varumärkesarbete på sociala 

medier som avslutas med en analys av skillnaderna. Analysen av de vinstdrivande företagen och de ideella 

organisationerna är ihopslaget.  

 

6.1 Kundförståelse 
Att organisationer använder sociala medier i sin strategiska kommunikation grundar sig i 

intressenters aktiva närvaro på nätet. Mot bakgrund av Simmons modell kan det beskrivas att 

kundförståelsen för den aktiva intressenten har väckt ett intresse från organisationernas sida att 

använda sociala medier i varumärkesarbetet. Detta för att öka interaktionen med intressenterna och 

således skapa en ömsesidig kontakt i form av återkoppling.  

  

Dock är det är inte bara möjligheten till återkoppling som är det relevanta i användandet av sociala 

medier. I resultatet kan det utläsas att även spridningseffekten av information har förändrats och 

möjliggjort ett effektivare kommunikationsarbete för organisationerna.  

 

I resultatet har det framkommit att samtliga organisationer arbetar strategiskt med kommunikationen 

på sociala medier. Den ökade möjligheten till spridningseffekt är en grundfaktor i Simmons 

uttalande kring att sociala medier har skapat möjligheter för kommunikation mellan “many-to-may”. 

Det handlar i grunden om att envägskommunikation har bytts ut mot tvåvägskommunikation vilket 

samtliga organisationer påvisar. Det handlar således om att skapa en förståelse för intressenten på 

nätet och att det är nu ett faktum att intressenterna befinner sig där. Då samhället består av en 

integrering av nätverk, medför det att aktiviteten på sociala medier består till stora delar av 

intressenter. Därav har organisationer stora möjligheter med att nå intressenter på 

nätverksplattformar. Samtliga organisationer har tagit fasta på att genom öka kundförståelsen för 

intressenterna på nätet, ökar möjligheterna för en långvarig relation. Som tidigare nämnt strävar den 

nya kommunikationsformen efter att uppnå kollektiv intelligens.  
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6.2 Marknadskommunikation 
Enligt Simmons modell innefattar marknadskommunikation tre nyckelkoncept, närvaro, relation och 

ömsesidigt värde. Samtliga organisationer är medvetna om att dessa tre komponenter utgör ett viktigt 

verktyg för varumärkesarbetet på sociala medier.  

 

Ur Simmons modell kring synen på sociala mediers kapacitet att fungera som ett effektivt verktyg i 

varumärkesarbetet, kan det urskiljas att det är genom närvaro på sociala medier som organisationer 

har möjlighet att öka interaktionen. Även organisationerna ser nyttan med att aktivt arbeta med 

sociala medier. Det är den närvarande rollen som är grunden till att interaktionen ökar och därmed 

möjliggörs en långvarig relation till intressenten. Det kan kopplas samman med aspekten om att 

transmissionssynen är förlegad och mening skapas i symboliska termer. Då intressenter ses som 

aktiva mottagare av budskap, skapas budskapet tillsammans med intressenten. Det kan även ske 

utanför organisationernas kontroll. Simmons förklarar att det är genom viral spridning det skapas. 

Informationen sprids inte längre från sändare till mottagare utan även utanför dessa ramar. Samtliga 

organisationer beskriver det som en svårighet med användningen av sociala medier och 

varumärkesarbetet.  

 

Samtliga respondenter har förespråkat att varumärket är allt för organisationerna. Det är dock inte 

något nytt. De menar på att varumärket alltid har varit det viktigaste för organisationerna. Den stora 

utmaningen är dock att skapa en varumärkesidentitet som stämmer överens med varumärkesimagen 

genom kommunikation som nu sker på sociala medier. Gemensamt för organisationerna är att de 

anser att sociala medier har ökat möjligheterna till att förstärka varumärkesidentiteten. Att arbeta 

med sitt varumärke på sociala medier är en grundläggande princip för att bli framgångsrik på nätet. 

Precis som Simmons förklarar kräver det en närvaro från organisationers sida att öppna upp 

möjligheten till interaktion mellan båda parter. Enligt Simmons ökar chanserna att stärka sitt 

varumärke genom att ha en aktiv närvaro på sociala medier.  

 

Vidare menar han att den ökade interaktionen skapar en gemenskap och därmed kan positiva 

associationer förknippas med varumärket. Det medför att glappet mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage blir mindre. Det är något organisationerna aktivt arbetar med då sociala medier är 

en del av samtliga organisationers strategiska kommunikation. Organisationerna kan positionera sin 
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makt och påverka varumärkesimagen genom strategisk kommunikation. Majoriteten av 

organisationerna är medvetna om att en anpassad kommunikation kan stärka varumärket då 

målgrupperna känner ett ömsesidigt värde där båda parter drar nytta av kommunikationen.  

  

6.3 Interaktivitet 
Simmons beskriver att interaktionen ökar möjligheterna till en närmare relation. Det medför även att 

organisationerna måste arbeta aktivt med den strategiska kommunikationen för att varumärket inte 

ska skadas i form av negativa kommentarer från intressenter. Att sociala medier har medfört att 

organisationerna har förlorat kontrollen över varumärket stämmer dock inte överens med 

organisationernas syn. Samtliga anser att varumärkesarbetet på sociala medier är ett verktyg med 

ljusa framtidsplaner.  

 

Organisationerna är medvetna om att sociala medier är en krävande del av kommunikationsarbetet. 

Sociala medier är en resursfråga för organisationerna. Majoriteten av organisationer anser att en stor 

utmaningen med sociala medier är den ständiga förändringen inom kommunikationsområdet. 

Utvecklingen har bidragit till att öppenheten och det publika är under en ständig rörelse. Det leder i 

sin tur till att varumärkesimagen är under ständig rörelse då intressenternas uppfattning om 

organisationen skapas på nätet. Organisationerna anser att genom interaktiviteten på sociala medier 

ökar chanserna till att kontrollera intressenternas uppfattningar av varumärket.  

 

Mot bakgrund av Simmons modell kan det kopplas till den interaktion som han beskriver som en 

bidragande faktor till att sociala medier fungerar som ett effektivt kommunikationsverktyg. 

Kommunikationen på sociala medier kräver ett ömsesidigt värde för att båda parter ska gynnas. Det 

kan leda till att varumärket skadas, precis som Aaker beskriver kan den närvarande rollen öka 

chanserna till en starkare varumärkesidentitet samtidigt som den kan missgynna organisationernas 

varumärke då makten inte är kontrollerad.  

 

Simmons menar på att utvecklingen av interaktiviteten sker genom att attrahera, sprida, samla in samt 

den direkta responsen till intressenterna. Det har framkommit att sociala medier har bidragit till en 

större möjlighet att attrahera samt att skapa ett större engagemang hos intressenterna. 

Organisationerna är överens om att det är genom den aktiva och närvarande rollen de effektiviserar 
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kommunikationen och således den information som sprids. Det är även genom responsen från 

intressenterna som organisationerna kan få en inblick i varumärkesimagen, då det sker en dialog. Det 

har bidragit till att sociala medier förändrat interaktionen mellan organisationerna och intressenterna.  

6.4 Innehåll 
Trots att alla organisationer använder sig av sociala medier i sin strategiska kommunikation skiljer sig 

innehållet åt. Mot bakgrund av Simmons modell Four Pillars of i-Branding kan det kopplas till 

innehållets betydelse i kommunikationen. Genom att göra innehållet unikt skapas möjligheter till att 

effektivt interagera med intressenterna. Samtliga organisationer anser att de har en anpassad 

kommunikation. Det visar att organisationerna har insett att sociala medier är en 

kommunikationsplattform som kräver att materialet är anpassat för att nå maximal spridningseffekt.  

 

Samtliga organisationer menar på att kommunikationen bör utgå från grundvärderingarna. Dock 

skiljer sig synen på kommunikationen åt. De vinstdrivande företagen använder ett mer formellt och 

informationsbundet innehåll medan de ideella organisationerna använder en kommunikation som 

strävar åt det emotionella. Det kan givetvis grunda sig i organisationernas grundsyften med 

verksamheten. Genom att grundvärderingarna hos organisationerna skiljer sig åt bör även 

intressenternas intresse för organisationerna skilja sig. Kommunikationen är anpassad efter 

målgrupperna och eftersom de skiljer sig bidrar det till olika innehåll. Organisationerna är medvetna 

om hur de bör använda kommunikationen på sociala medier. Precis som Simmons förklarar kräver 

kommunikationen ett unikt innehåll för att attrahera intressenterna.  

  

Den förändrade relationen grundar sig i den dialogbaserade kommunikationen. Intressenterna har en 

större möjlighet att påverka kommunikationen. Det har givetvis bidragit till att relationen till 

intressenterna har blivit effektivare, snabbare och mer publik. Det kan kopplas till Jenkins förklaring 

av deltagarkultur. Fokus ligger på kommunikationen mellan intressenterna. Samtliga organisationer 

talar om att sociala medier är en svårkontrollerad kanal vilket har bidragit till att innehållet kan 

spridas mellan intressenterna utan organisationens vetskap och därmed kan varumärket skadas. 

Majoriteten av organisationer arbetar aktivt med den strategiska kommunikationen och sociala 

medier. Övervägande beror det på möjligheten till en märkeslojalitet hos intressenterna. Aaker 

menar på att varumärket stärks via sociala medier så länge interaktiviteten mellan en organisation 
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och en intressent är ömsesidig. De är en del av varumärkesarbetet på sociala medier. Medvetenheten 

hos organisationerna gynnar samtliga parter.  

  

Det som kan utläsas i resultatet är att samtliga organisationer ställer sig positiva till den nya 

kommunikationsformen då sociala medier har skapat en större möjlighet att skapa ett ömsesidigt 

värde. Precis som Simmons beskriver, i form av en ökad interaktivitet. Den strategiska 

kommunikationen funkar därmed som ett verktyg för att nå intressenterna och genom att 

organisationer använder sig av relevanta budskap som når den önskade målgruppen ökar chanserna 

till ett utfall som gynnar båda parter. Både de vinstdrivande företagen och de ideella organisationerna 

anpassar innehållet till målgrupperna. Det verkar vara ett strategiskt ställningstagande då de utgått 

från att kommunikationen fungerar för organisationerna.  

 

6.5 Varumärkesarbetet på sociala medier 
Samtliga organisationerna har inte anpassat varumärket till sociala medier utan arbetat utifrån 

verksamhetens grundvärderingar. Organisationerna är medvetna om möjligheterna med sociala 

medier grundar sig i en större öppenhet samt effektivare relation till intressenterna. Det bidrar till att 

organisationerna har större kontroll att kontrollera intressenternas mottagande av information.  

Trots det kräver det ett annorlunda förhållningstagande till kommunikationen på sociala medier än i 

de traditionella medierna. Den snabba återkopplingen ökar möjligheterna för hur organisationerna 

ska ta reda på hur de uppfattas vilket kan leda till en ökad chans att få identiteten att stämma överens 

med imagen. Resultatet från intervjuerna pekar på att sociala medier är en svårkontrollerad kanal 

vilket medför en ständig transparens. Det ställer krav på organisationerna och således blir det en 

resursfråga. Simmons modell tar dock inte hänsyn till att sociala medier är en resursfråga för 

organisationerna.  

 

Sociala medier har kommit att bli en ytterligare kontakt, således ytterligare en arbetsuppgift för 

organisationerna. Det kan ses ur varumärkesimage-perspektivet, där organisationer genom 

kommunikation ökar chanserna till en överenstämmelse mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage. Enligt Aakers varumärkesperspektiv medför sociala medier en chans till att fånga 

in märkeslojala kunder. Samtliga organisationer är överens om att sociala medier medför att 

varumärket förknippas med en personlighet och en livsstil, då genom en aktiv roll från 
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organisationernas sida. Vidare menar Aaker att en förverkligad och väl genomtänkt 

varumärkesidentitet är en stark tillgång för en organisation. Gemensamt för organisationer är att 

varumärkesidentiteten utvecklas och förstärks genom att aktiv arbete med den strategiska 

kommunikationen på sociala medier. Sociala medier har således bidragit till ytterligare en 

kommunikationskanal att arbeta med varumärket. Samtliga organisationer har ett starkt förtroende 

för sociala medier eftersom det möjliggör en större spridningseffekt och återkoppling till 

intressenterna.  

  

I inledningskapitlet tas det upp att sociala medier inte är till för alla organisationer. Trots det arbetar 

samtliga organisationer med sociala medier. De ideella organisationerna anser att engagemanget för 

sociala medier ska komma inifrån organisationen. Medan de vinstdrivande företagen anser att sociala 

medier automatiskt är en del av den strategiska kommunikationen. Det blir således en resursfråga 

som skiljer sig mellan organisationerna beroende på målet med sociala medier.  

 

Det kan kopplas till Grunig och Grunigs resonemang kring att sociala medier inte alltid utnyttjas till 

fullo. Utan organisationerna, i många fall, har ett förtroende för sociala medier som gått från själva 

engagemanget till att sociala medier per automatik sköter arbetet med kommunikationen. Tron på att 

sociala medier ska få det utsända information att uppfattas som organisationen vill väger ibland över 

den strategiska samt planerade kommunikationen. Det är en grundaspekt kring varför organisationer 

befinner sig på sociala medier trots att det är en resursfråga som inte ligger i prioritet. De är dock 

överens om att sociala medier skapar fler möjligheter än svårigheter.  

 

Majoriteten av organisationerna anser att förändringen av kommunikationen har bidragit till en 

effektivisering samt en större möjlighet till en anpassad kommunikation.  Det har således skett en 

omvänd kommunikationsstruktur. Gränsen mellan sändare och mottagare blir allt mindre tydlig 

vilket grundar sig i en utvecklad extern kommunikation. Det ses som något positivt från 

organisationernas sida då de anser att det är dialogen och kontakten med intressenterna som 

möjliggör till ett förstärkt varumärke. Det skapar möjligheter för intressenter att få en större makt 

över kommunikationen. Men genom en aktiv och närvarande roll ökar chanserna till att förstärka 

varumärket. Det som kan utläsas från detta är att organisationerna i dagsläget måste arbeta mer 

aktivt med sociala medier i den strategiska kommunikationen för att möjliggöra denna demokratiska 
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aspekt. För tillfället utnyttjar inte organisationerna sociala medier till fullo eftersom samtliga 

organisationer anser att arbetet på sociala medier skulle kunna förbättras.  

 

De fyra konceptuella verktygen är en del av organisationernas kommunikationsstrategier samt 

varumärkesverktyg för att effektivisera arbetet på sociala medier. Four Pillars of i-Branding innefattar 

därför viktiga komponenter som organisationerna är medvetna om. Intervjuerna visar på att samtliga 

komponenter tillsammans, effektiviserar arbetet. Det ena utesluter inte det andra. Organisationerna 

ser den förändrade interaktionen som en orsak av uppkomsten av sociala medier och bidrar således 

till att kommunikationen har förändrats med intressenterna. Eftersom samtliga organisationer anser 

att allt som kommuniceras utåt är varumärkesarbete har även det arbetet förändrats i den mån att 

relationen till intressenterna har blivit närmare. Samt att kommunikationen nu kan effektivare 

anpassas och undersökas.  

6.6 Skillnader  
Ur resultatet har en del skillnader mellan de vinstdrivande företagen och de ideella organisationernas 

varumärkesarbete på sociala medier kunnat urskiljas. De skillnader som har identifieras är att de 

ideella organisationerna har en högre aktivitet på sociala medier och att sociala medier har en mer 

betydande roll för den verksamheten. Hos de ideella organisationerna har det öppnats upp en kanal 

som utgör hela verksamhetens mål att nå engagerade målgrupper. Det har tidigare inte funnits, utan 

då har det handlat om att skapa engagemang ute på gatan. Sociala medier har medfört en helt ny 

plattform där de ideella organisationerna på ett mycket enklare sätt kan få återkoppling från sina 

intressenter. De ideella organisationerna är även mer medvetna om hur de vill arbeta med sociala 

medier. Ur resultatet har det framkommit att de ideella organisationerna är mer benägna att aktivt 

arbeta med sociala medier. Orsaken till denna skillnad kan bero på att de vinstdrivande företagen 

redan arbetar med att nå sina konsumenter ute i butik, vilket medför att varumärkesarbetet nu endast 

sker på fler platser. Därmed utnyttjas inte sociala medier i samma grad som hos de ideella 

organisationerna. Sociala medier är endast ytterligare en kontakt till de vinstdrivande företagens 

konsumenter. Därmed kan det urskiljas att möjligheterna med sociala medier kan ha en större 

affärsnytta för ideella organisationer.  

 

En intressant aspekt är att de ideella organisationerna är mer medvetna om hur de bör hantera sitt 

varumärke på sociala medier. Striktare policys samt strategiska riktlinjer. Det grundar sig i att sociala 
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medier har skapat större möjligheter för de ideella organisationerna att sprida kunskap och 

information än tidigare. Deras grundvärderingar är att donationerna ska gå till det ämnade syftet 

med organisation och således har de avlagt resurser och sett nyttan med spridningseffekt på sociala 

medier. De ideella organisationerna har en mer positiv syn på att avlägga dessa resurser då det ökar 

möjligheterna till interaktivitet. De vinstdrivande företagen är mer benäga att ligga lågt gällande nya 

trender för att inte fördela resurser på onödiga plattformar. Trots det anses det oerhört viktigt för 

företagen att existera på sociala medier för att ett icke-existerande skulle leda till att varumärket 

skadas då de flesta intressenterna finns på sociala medier.  

 

Innehållet på sociala medier skiljer sig i vis mån åt mellan organisationerna. I bakgrund mot 

Simmons modell bör kommunikationen på sociala medier skilja sig åt då kommunikationen bör vara 

anpassad till organisationernas målgrupper. I resultatet har det framkommit att de vinstdrivande 

företagen arbetar med ett mer formellt angreppssätt, då det handlar om att informera intressenterna 

om företagens produkter. Medan de ideella organisationerna bygger på ett angreppssätt som syftar 

till att skapa ett intresse, engagemang samt kunskaper om organisationernas aktuella samhällsfrågor.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel summeras syftet, slutsats samt huvudresultatet av uppsatsen. Därefter diskuteras undersökning samt 

framtida forskning inom ämnet. Även begränsningar och kritik av studien redovisas.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om interaktionen med intressenterna har förändrats och om 

det i så fall har påverkat organisationers varumärkesarbete. Syftet var även att undersöka om det 

skiljer sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationers varumärkesarbete på sociala 

medier. Mot bakgrund av resultatet i delfrågorna ökar möjligheten för att belysa 

huvudfrågeställningen “Har interaktionen med intressenter på sociala medier påverkat varumärkesarbetet, skiljer 

det sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer?” 

  

7.1 Slutsats 
Sociala medier har bidragit till en förändrad interaktion med intressenterna. Varumärkets betydelse i 

dagens samhälle har beskrivits som en viktig beståndsdel i organisationers arbete. En anledning till 

att organisationer arbetar med sociala medier grundar sig att det är mer relevant och motiverat att 

använda sig av sociala medier i sin strategiska kommunikation än tidigare då vetskapen om 

plattformen är bredare. Det har framkommit att sociala medier inte är en övergående fluga utan ett 

etablerat kommunikationsverktyg.  

 

Öppenheten och det publika med sociala medier har inte endast förändrat relationen till 

intressenterna utan även möjligheten till en anpassad kommunikation. Det nya förhållningssättet till 

den nya kommunikationsstrukturen har medfört att organisationer arbetar annorlunda med 

kommunikation gentemot sina intressenter. Den ökade möjligheten till en personlig kommunikation 

har öppnat upp för organisationer att skapa samt bibehålla en stark relation med intressenterna. 

Trots det har samtliga organisationer inte anpassat varumärket till sociala medier utan endast 

applicerat det i ytterligare en kanal. Gemensamt för organisationerna är att de innehar ett starkt 

varumärke, därmed blir det enklare att använda sig av sociala medier, då intressenter har en vetskap 

om varumärket. Således har den förändrade interaktionen med intressenterna inte förändrat 

varumärkesarbete i den mån att de arbetar helt annorlunda med varumärket än tidigare. Arbetet med 

varumärket utgår fortfarande från organisationernas grundvärderingar. De utgår alltid ifrån 
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varumärkesidentiteten. Dock ökar möjligheterna till att få varumärkesidentiteten och 

varumärkesimagen att överensstämma då kontrollen ökar genom en välutvecklad strategisk 

kommunikation och dialog med intressenterna.  Organisationerna kan nu lättare få återkoppling om 

var intressenterna tycker om varumärket.  

 

Sociala medier har bidragit till ett ökat ansvar att inneha en närvarande och aktiv roll på nätet. 

Sociala medier i sig utgör inte någon förändring i arbetet med varumärket. Det är kraven på 

organisationerna som har ökat. Det är således en förändring i synen samt betydelsen av att aktivt 

arbeta med den strategiska kommunikation och sociala medier i kombination.  

 

Den övergripande skillnaden mellan de vinstdrivande företagen och de ideella organisationerna 

varumärkesarbete som kunnat utläsas är att de ideella organisationerna är mer benägna att arbeta 

aktivt med sociala medier. Det aktiva arbetet med sociala medier prioriteras högre hos de ideella 

organisationerna. Innehållet i kommunikationen utgör även en skillnad.  Dock skilde sig inte 

varumärkesarbetet åt. Övervägande grundar sig arbetet på sociala medier i likartade grundvärderingar, 

att sociala medier utgör ytterligare en kommunikationskanal. Samtliga organisationer är medvetna 

om vad som bör göras inom det utvecklade kommunikationsområdet. Organisationerna var överens 

om att genom en anpassad kommunikation och en aktiv närvaro möjliggörs den effektivisering av 

kommunikation sociala medier kan skapa.  

 

De konceptuella verktygen i modellen Four Pillars of i-Branding utgör en viktig grund i praktiken. 

Användningen av verktygen kundförståelse, marknadskommunikation och interaktivitet skiljer sig inte 

markant. Utan skillnaden ligger i det konceptuella verktyget, innehåll, då målgrupperna skiljer sig 

mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. Det visar således på att sociala medier 

fungerar som ytterligare en kommunikationskanal där arbetet med varumärket appliceras. Om 

varumärkesarbetet skiljer sig grundar det sig därmed i organisationernas grundsyfte med 

verksamheten. Men vikten med sociala medier ligger i att nå intressenterna.  

7.2 Slutdiskussion 
Allt tyder på att sociala medier är här för att stanna, dock står den inför en oklar framtid. 

Organisationerna är medvetna om hur de arbetar med sociala medier trots att det är relativt nytt. Vi 

har diskuterat att både relationen och kommunikationen har förändrats i och med sociala medier. 
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Den tekniska utvecklingen har bidragit till att sociala medier är en stor del av samhället idag. Det 

bidrar till att organisationer följer utvecklingen då intressenterna befinner sig där. Varumärkets 

betydelse har inte ökat men möjligheten till att anpassa kommunikationen på sociala medier har 

bidragit till en förenkling för organisationer att nå rätt målgrupp. Det handlar hela tiden om en 

ömsesidig kontakt där intressenternas betydande roll för varumärket har ökat. Trots vetskapen om 

det är det intressant att etablerade organisationer applicerar nya sidor om de ser ett intresse från 

intressenternas sida, trots att organisationen inte besitter någon vetskap om plattformen. Det visar 

på en maktförskjutning från organisation till intressent.  

 

Maktförskjutningen har bidragit till att organisationerna inte kan kontrollera varumärket i samma 

utsträckning som tidigare. Dock är den strategiska kommunikationen, då i form av sociala medier, 

ett hjälpmedel att öka makten. Att kontrollera den strategiska kommunikationen kan leda till att det 

ges större möjlighet att styra varumärkesimagen mot verksamhetens mål och visionbild. 

Undersökningen visar på att intresset för den strategiska kommunikationen ur ett 

organisationsperspektiv har ökat. En grundfaktor till det är att organisationer genom 

kommunikationen har en större möjlighet att öka samt bibehålla sitt förtroende hos intressenterna. 

Kommunikationen utåt har alltid påverkat organisationer, det som dock skiljer sig från förr är att 

relationen med intressenterna ser annorlunda ut.  

 

Trots att relationen med intressenterna har förändrats har det ständiga arbetet med varumärket inte 

förändrats i den förutspådda utvecklingen. Det handlar fortfarande om att väcka och bibehålla ett 

intresse. Spridningseffekt och möjligheten att nå många människor samtidigt är huvudsaken med 

användningen av sociala medier. Användningen av sociala medier verkar dock vara mer relevant och 

enklare för de ideella organisationerna då sociala medier har i syfte att skapa en interaktion. Genom 

att de ideella organisationerna arbetar med samhällsfrågor får de sällan negativa kommentarer vilket 

medför att kommunikationen med intressenterna ofta sker i positiv anda. Det blir således en 

uppförsbacke för de vinstdrivande företag att arbeta med intressenter som tycker illa om 

produkterna. Således kan användningen av sociala medier utgöra en större relevans hos de ideella 

organisationerna.  

 

Likväl som det har skett en maktförskjutning från organisationer till intressenter har det även skett 

en maktförskjutning från organisationer till det tekniska då det tekniska bedriver och styr in 
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organisationer i nya kommunikationsvärldar. Det är intressant att diskutera varför samtliga 

organisationer använder sig av sociala medier trots att det är en resursfråga. Handlar det om att det i 

praktiken faktiskt effektiviserar kommunikationsarbetet eller grundar det sig i tron att varumärket 

stärks då de följer samhälleliga normer. Det är svårt att svara på, det som kan utläsas är att sociala 

medier är här för att stanna vare sig det handlar om effektivitet eller normer.  

 

7.3 Framtida forskning 
En aspekt som inte analyseras i denna undersökning är det ökade förtroendet för sociala medier 

inom organisationerna. Då gränsen mellan det interna och externa har suddats ut är det inte bara de 

utomstående intressenterna som har en ökad makt utan även medarbetarna själva. De har en större 

möjlighet att sprida kommentarer om organisationerna. Det kan tänka sig bli ännu viktigare att även 

den interna kommunikationen sker på sociala medier. Även där handlar det om en effektivisering av 

kommunikation. Det är något som organisationer i framtiden kommer att behöva kontrollera i större 

utsträckning och är således relevant att undersöka.  

 

En annan intressent aspekt att undersöka i framtiden är sociala mediers frammarsch och om den 

typen av kommunikation kommer att öka eller minska hos organisationer. För 

varumärkesidentiteten kommer alltid att vara i framkant för en organisation. Utvecklingen kommer 

dock leda till att möjligheterna ökar att få identiteten att stämma överens med imagen. Den 

utvecklade relationen med intressenten kommer att bli ännu närmare och organisationerna kommer 

bli ännu mer beroende av en märkeslojalitet för att bibehålla anseendet. För trots det starka 

förtroendet för sociala medier bygger huvudsyftet kring sociala medier på en ytterligare kontakt med 

intressenterna. Det skulle således vara intressant att undersöka intressenternas perspektiv, i 

kombination med denna undersökning, och se till om varumärkesidentiteten och varumärkesimagen 

stämmer överens. Samt om sociala medier har ökat möjligheterna för överensstämmelse mellan 

identitet och image.  

7.4 Begränsningar 
I undersökningen har resultatet utgått från organisationsperspektivet. Det kan anses vara en 

förenklad synvinkel då intressenterna utesluts. Det kan leda till att undersökningen inte fått tillräcklig 

grund för att få en förståelse kring om arbetet på sociala medier fungerar i praktiken. Men då 
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uppsatsen fokuserar på hur varumärkesarbetet har gått till och hur organisationerna har förhållit sig 

till sociala medier, ansågs det irrelevant för denna uppsats att undersöka hur arbetet har fungerat 

utifrån ett annat perspektiv. 

 

En annan begränsning är att undersökningen endast har tagit hänsyn till att undersöka en 

kommunikationsansvarigs synvinkel av kommunikationen på sociala medier hos samtliga 

organisationerna. Det kan ha bidragit till att informationen hade kunnat besitta en större bredd om 

fler personer intervjuats på samtliga organisationer. Men genom att undersöka olika organisationer 

anses undersökningen ändå ha en tillräcklig grund för att generalisera resultatet.  

 

7.5 Kritik av studien 
En kritik till studien innefattar aspekten att undersökningen endast tar hänsyn till åtta organisationer 

vilket kan leda till att en generalisering är svårare att dra. Valet utgick även ifrån fyra organisationer 

från respektive organisationstyp, vinstdrivande företag och ideella organisationer. Det kan anses vara 

för få organisationer för en generalisering. Då ämnet även är relativt outforskat har det bidragit till 

att organisationerna inte har haft några utvecklade kommunikationsstrategier kring användandet av 

sociala medier. Därav kan teorin om strategisk kommunikation verka irrelevant då den visar mer på 

vad strategisk kommunikation är än hur den kan fungera. Trots det ansågs det nyttigt för arbetet att 

förklara den betydande rollen strategisk kommunikation har hos organisationer varav sociala medier 

är en del av.  
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Bilaga 
Intervjuguide 
Tema: Intro 
1. Hur länge har du arbetat här? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? Vad är din arbetstitel? 
3. Arbetar du med sociala medier i ditt dagliga arbete? 
4. Hur arbetar du med sociala medier? Praktiskt eller strategiskt? 
5. Vilka plattformar finns ni på idag? 
6. Hur länge har ni arbetat med sociala medier? 
7. Har ni någon anställd som arbetar med just sociala medier? 

Tema: sociala medier 
8. Vad tänker du på om jag säger sociala medier? 
9. Hur arbetar ni med sociala medier? 
10. Har ni några strategiska riktlinjer kring användandet av sociala medier? 
11. Hur ser relationen till era konsumenter ut på sociala medier? 
12. Har relationen till era konsumenter förändrats i och med sociala medier?  
13. Hur arbetar ni med positiv kritik på sociala medier? 
14. Hur arbetar ni med negativ kritik på sociala medier? 
15. Hur försöker ni påverka vad som sägs om er på sociala medier? 

Tema: varumärke 
16. Vad tänker du när du hör ordet varumärke? 
17. Hur tänker du kring ert varumärke i allmänhet? 
18. Tror du att era konsumenter uppfattar er på det sättet?  
19. Hur går arbetet till med att förmedla ert varumärke i allmänhet? 
20. Hur arbetar ni med att förmedla ert varumärke på sociala medier? 
21. Finns det några svårigheter kring det arbete?  

Tema: följdfrågor 
22. Vad anser du vara det viktigaste med ert arbete på sociala medier?  
23. Är det något ni skulle kunna bli bättre på? 

Slutligen, är det något du tycker vi har missat som kan vara viktigt för oss att veta? 
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Pressrelease 
 
Den ständiga förändringen  
 
Är organisationer och sociala medier en bra kombination? Givetvis. Finns du inte där, 
existerar du inte. Att sociala medier används av organisationer är inget nytt. Att varumärket 
är viktigt för en organisation är inte heller något nytt. Men under de senaste åren har 
intresset ökat, både på gott och ont. Det är inte bara vinstdrivande företag som arbetar med 
kommunikationen på sociala medier utan även ideella organisationer använder denna 
kommunikationsform i varumärkesarbetet.   
 
Kommunikation är en grundfaktor för att organisationer ska existera. Sociala medier har integrerats i 
samtliga delar av samhället. Likväl som privatpersoner skapar och bibehåller kontakten med 
människor, arbetar även organisationer med att stärka relationen med intressenterna och således 
varumärket. Nu har två medie- och kommunikationsstudenter vid Uppsala Universitet undersökt 
sociala mediers påverkan på organisationers varumärkesarbete. För att upptäcka eventuella skillnader, 
beroende på organisationernas grundsyfte med verksamheten, undersöktes två typer av 
organisationer, vinstdrivande företag och ideella organisationer.   
 
Sociala medier visar sig ha en betydande roll till den förändrade interaktionen med intressenterna. 
Dock visar det sig att organisationer inte har anpassat varumärket till sociala medier utan 
varumärkesarbetet utgår fortfarande från organisationernas grundvärderingar. Den förändrade 
interaktionen har inte påverkat organisationers varumärkesarbete utan bara effektiviserat 
kommunikationen för organisationerna. Sociala medier tycks fungera som ett effektivt 
kommunikationsverktyg och därmed är det ett relevant användningsområde för organisationerna. 
Genom en möjlighet till anpassad kommunikation ökar chanserna till märkeslojalitet.  
 
Den stora skillnaden mellan organisationernas varumärkesarbete var att intresset för sociala medier 
visade sig vara större hos de ideella organisationerna då de genom kommunikationen ökar 
möjligheterna att nå nuvarande och potentiella intressenter enklare än tidigare.  
 
Det visar således att sociala medier i grunden endast utgör ännu en kommunikationskanal där 
organisationerna arbetar med sina varumärken. Det är ytterligare en kontakt med intressenterna som 
har etablerats.  
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