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Sammanfattning 

Bakgrund: En allt mer vedertagen sanning är hur sociala medier spelar en större roll, inte bara i 

våra privatliv, men även för företag som söker att marknadsföra sig och skapa dialoger med sina 

kunder och intressenter. Företagens marknadsföring och kommunikation har länge studerats, och 

idag så fortsätter de studierna med fokus på sociala medier. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka hur Sveriges största annonsörer använder deras sociala medie-sidor för att kommunicera 

med sina följare och publik, samt att försöka identifiera om det sker någon förekomst av ”Real-

Time Marketing” enligt vår definition. 

  

Metod: I vår forskningsmetod förekommer både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys. Data har samlats in från fem företags sidor på Facebook och Twitter. Dessa fem är 

några av de företag som investerat mest pengar på marknadsföring under 2013. Den kodade och 

analyserade datamängden uppgår till 1981 stycken uppdateringar och ”tweets”, vilka används för 

att undersöka mönster och trender i företagens kommunikation. Efter den kvantitativa insamlingen 

genomförs en kvalitativ studie för att få en bredare förståelse för bland annat semiotiken och sättet 

som företagen vill föra en dialog på med sina kunder och följare. 

  

Resultat: Uppsatsens resultat visar att dessa svenska företag framför allt använder Facebook och 

Twitter för att publicera och sprida material som förstärker det egna varumärket. Genom vår analys 

finner vi också att de mest frekventa uppdateringarna som publiceras berör reklam och kundtjänst. 

Vidare ser vi hur företagen anpassar sitt språk till ett mer informellt sådant, men de misslyckas 

ofta med att öppna upp för dialog med sina kunder och därigenom möter de inte sitt eget och 

följarnas behov av ökad interaktion med varumärkena. Det visar sig också att endast en 

uppdatering kunde klassificeras som ”Real-Time Marketing”, vilket får oss att dra slutsatsen att 

denna teknik används mycket begränsat på den svenska marknaden.  

 

Keywords: social media, Real-Time Marketing, real time, interaktivitet, Sweden, Telia, Telenor, 

Comviq, Tre, Coop, Facebook, Twitter, engagement, anseende 
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Background: Our daily lives and personal interactions are increasingly featuring social media and 

social networks in particular. Topics regarding social media, its impact on society at large – both 

on corporate as well as individual behavior – has been the focus of many research papers. Personal 

use of social networks are regularly being mapped out by researchers aiming at clarifying concepts 

such as engagement, trust and interactivity, and mapped by companies seeking to maximize return 

on investment concerning their marketing efforts. The aim of our study is (i) to map how 

companies and/or organizations operating on the Swedish market use their company’s pages on 

the social media as a way of communicating with their followers and audience, as well as (ii) 

identifying whether “Real-Time Marketing”, in our own definition, is used or not. 

 

Methods: The research methods used included both quantitative and qualitative content analysis. 

Data was collected from Facebook and Twitter pages belonging to five companies operating on 

the Swedish market that are among Sweden’s largest advertisers. The data, in total 1981 updates, 

was analyzed in order to map out patterns and to summarize all the relevant companies’ 

communicative activities. Subsequently, the data was qualitatively evaluated to gain deeper 

understanding of the activities to uncover techniques such as semiotics and usage of social media 

as a way to communicate with audience and customers.  

 

Results: Results show that companies that are among Sweden’s largest advertisers mainly use 

Facebook and Twitter as means of publicizing information with the intent of enhancing their own 

brands. Our quantitative analyses concluded that the second and third most frequent updates were 

advertising and customer service. The results of the qualitative analyses show that companies adapt 

their semiotics to a more informal use of language, but fail to engage in dialogs and to stimulate 

their audience to increased interaction with the brand. Results also demonstrate that only one 

update featured the technique “Real-Time Marketing”, which suggests that “Real-Time 

Marketing”, in our definition, is scarcely used on the Swedish market.   

 

 

Keywords: social media, Real-Time Marketing, real time, interactivity, Sweden, Telia, Telenor, 

Comviq, Tre, Coop, Facebook, Twitter, engagement, reputation 
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1. Inledning och syfte 

I denna del av uppsatsen presenteras bakgrunden till det valda ämnet. Därefter följer syftet med 

uppsatsen och frågeställningen som vi ämnar besvara i slutet av studien utifrån vår empiriska 

forskning. 

 

Like, share, retweet, comment. 

 

Orden ovan är antagligen vida kända för gemene svensk och används dagligen av ungdomar. Enligt 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) besöker 72 % av svenskarna någon gång sociala medier, 

medan 48 % gör det dagligen (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2014a). Vi spenderar i 

genomsnitt fyra timmar i veckan på sociala medier. De sociala medier som tar störst plats i 

svenskens liv i skrivande stund är Facebook och Instagram, följt av Twitter. 

 

Att våra privatliv präglas mer och mer av sociala medier är således inte förvånade och inget, tror 

vi, tyder på att detta kommer förändras i den närmsta framtiden. Vi håller kontakten med varandra 

via sociala medier, vi lär känna nya personer via sociala medier, vi får jobb via sociala medier. Där 

privatpersoner finns vill även företag finnas – detta medför att även de ser en nytta i att finnas 

representerade på sociala medier. Enligt statistik från SCB finns nästan hälften av Sveriges företag 

på sociala medier, där de med över 250 anställda finns till 69 %. Studier visar att denna 

kommunikationsplattform först och främst används för att utveckla företagets varumärke samt för 

att marknadsföra produkter, följt av kundservice och rekrytering (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur, 2014b). Men hur ser deras aktiviteter ut? Hur använder de konkret 

kommunikationsverktyget sociala medier? 

  

Push notification. 

Dessa ord ovan innebär att användaren får en notifikation skickad till sig direkt när, exempelvis, 

någon skriver till en på Facebook. Men dessa ord visar även mer tror vi – de visar en skillnad i hur 

vi använder oss utav medier och vad vi förväntar oss när det kommer till snabbhet och aktualitet. 

Det visar hur våra flöden numer ska ske direkt i realtid. Ett exempel är Google. De annonserade 

år 2009 att de integrerar sökresultat i realtid. Detta innebar att när någon använde Googles söktjänst 

inkluderades resultat från Twitter, bloggar och tidningar direkt när de publicerats. Tidigare tog 
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detta längre tid och sökresultaten gav inte svar i realtid, utan hade en fördröjning på några timmar. 

Tack vare ny teknik som kan observera och ta in flera hundra miljoner dokument och uppdaterade 

nyhetssidor varje dag kunde nu resultaten publiceras med den absolut senaste informationen. 

(Scott, 2012, ss. 33-35) Efter teknikens utveckling och genomslag inom detta område talar forskare 

om nya och flera dimensioner av snabbhet inom kommunikation (Scott, 2012, ss. 39-40), och det 

ideala tempot är det naturliga vi upplever när vi samtalar med någon. 

  

Med ny teknik kommer också nya möjligheter, och i detta fall nya sätt att kommunicera och 

marknadsföra. Tack vare denna nya teknik är ”Real-Time Marketing” möjlig. ”Real-Time 

Marketing” handlar om marknadsföring eller kommunikation i realtid där företag, organisationer, 

eller andra som vill marknadsföra sig, använder dagsaktuella händelser och nyheter för att 

exponera sitt varumärke. Detta visades inte allra minst under Super Bowl 2013. Hundratals 

miljoner tittare satt världen över och väntade på att årets vinnare av NFL skulle ska koras. Plötsligt 

blev det strömavbrott och denna final där en ”reklamspot” kostar tiotals miljoner dollar fick en 

abrupt paus. Företag såsom Audi och Oreo (Kraft Foods) tog då tillfället i akt och ”tweetade” 

skämtsamt om situationen: ”Sending some LEDs to the @MBUSA Superdome right now...” och 

”Power out? No problem.” och en bild på ett Oreo-kex med texten ”You can still dunk in the dark” 

där de syftade på att i mörkret doppa – “dunka” – kexet i ett glas mjölk. På så sätt fick Oreo in en 

sportreferens samtidigt som de skämtade och insinuerade om den dåvarande situationen i finalen.  

Dessa meddelanden resulterade i över 9000 respektive över 16000 ”re-tweets”, vilket innebar att 

långt fler än de som initialt såg företagens skämtsamma meddelanden tog del av budskapen och 

exponerades för varumärkena. På sin Facebook-page har Oreo haft en bild på hur ett kex doppas i 

ett smalt glas med hjälp av en gaffel. Texten lyder ”Dunking like a boss” och ”Problem Solved”. 

Genom att anpassa sitt språk till dåvarande Internettrend fick bilden över 140 000 “likes” och 

närmre 20 000 “shares” på Facebook. Som kontrast publicerade Oreo veckan efter en ”vanlig” bild 

utan samtida inslag, vilken fick ca 600 shares – inte ens 10 % av den tidigare. 

  

En sökning på ”Real-Time Marketing” i akademiska databaser såsom Business Source Premier, 

Emerald och Communication & Mass Media Complete resulterar i 242, 35 respektive 8 träffar där 

långt ifrån alla behandlar vad vi egentligen är ute efter samt från icke-akademiska källor. Samtidigt 

rapporterar forskare såsom Barnes & Lescault (2014) att Fortune 500-företags användning av 
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sociala medier, som enligt dem redan tagit andra företag med storm de senaste åren, citat, 

”exploderat”. Det är tänkbart att denna forskning, som så mycket annat, har ett amerikanskt fokus 

med tanke på att rapporten är från University of Massachusetts Dartmouth och att många av 

Fortune 500-företagen antingen är amerikanska eller verksamma i USA. 

  

Företag i USA har bevisligen anammat denna kommunikationsstrategi – ”Hur ser då 

företagsanvändningen ut i Sverige?” går det att fråga sig. Vad vi finner intressant ur ett 

forskningsperspektiv är hur svenska företag konkret använder sociala medier, och huruvida det 

finns inslag av ”Real-Time Marketing”. Det är följaktligen en forskning i både 

marknadskommunikation samt PR och hur dessa, tror vi, håller på och anpassar sig utefter nya 

medier och samhällsutveckling Vi tror att sociala medier och ”Real-Time Marketing” är 

förhållandevis nya – ständigt utvecklandes – kommunikationsverktyg och 

kommunikationsstrategier där mycket ännu inte är observerat eller dokumenterat. Detta gör ämnet, 

för oss såväl som andra forskare, mycket spännande – och än mer spännande när vi applicerar det 

på det svenska samhället. Hur ser det ut, egentligen? Syftet med denna uppsats är således att 

kartlägga hur några av Sveriges största annonsörer använder sociala medier, samt om det om det 

förekommer någon ”Real-Time Marketing” i deras flöden med uppdateringar. Detta leder oss fram 

till våra frågeställningar. 

 

1.1 Frågeställningar 

 

Hur använder ett urval av Sveriges största annonsörer sig av sociala medier? Går det att urskilja 

någon “Real-Time Marketing”? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen disposition i kommande kapitel är följande. I teorikapitlet 2 introducerar vi läsaren till 

sociala medier och begrepp kring dessa såsom ”trust”, ”interactivity”, ”openness” samt Vernuccios 

(2014) interactivity-openness”-matris”. Vidare förklaras och diskuteras effekter av sociala medier. 

I underkapitel 2.1 redogörs ”Real-Time Marketing” genom ett historiskt perspektiv och olika 
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definitioner, hur denna ”Real-Time Marketing” kan anta olika former samt konsekvenser som kan 

härledas till användning eller utebliven användning av ”Real-Time Marketing”. Uppsatsen 

fortsätter sedan med metodkapitlet i vilket vi presenterar val av metod, urval av både sociala 

medier och undersökta företag, hur kodning av data genomförts samt studiens reliabilitet och 

validitet. Vi avslutar i detta kapitel med att själva formulera en definition för ”Real-Time 

Marketing” såsom vi anser att den skall definieras och som vi med vår forskning ämnar undersöka. 

I efterföljande kapitel redovisas sedan resultat av kodningen av de fem företagens uppdateringar 

på sociala medier med diagram och exempel på uppdateringar från respektive variabel. Dessa 

ligger till grund för vidare analys. I kapitel 5 analyserar vi, utifrån den empiriska undersökningen, 

företagens användning av sociala medier och knyter det samman med det som presenterats i kapitel 

2. I nästkommande kapitel diskuteras sedan resultatet och analysen i ett mer övergripande 

perspektiv för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, och vi placerar bland annat 

ut företagen på Vernuccios (2014) matris. I uppsatsens sista kapitel avslutas och sammanfattas 

resultaten, och vi efterfrågar kortfattat vidare forskning i detta ämne och angränsande sådana med 

tonvikt på att kartlägga ”Real-Time Marketing” i både svensk och internationell kontext. 
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2. Teori 

I denna del av uppsatsen ämnar vi förklara och klargöra bakgrunder och de teoretiska aspekter 

som finns kring sociala medier och dess användning samt redogöra för ”Real-Time Marketing”. 

Utifrån detta kapitel ämnar vi sedan att applicera dessa teorier på de empiriska resultat vi får 

fram i den kvantitativa undersökningen, för att slutligen besvara frågeställningarna efter både 

kvantitativ och kvalitativ analys.   

 

2.1 Sociala medier - The big 2 

De sociala medier som ständigt verkar vara aktuella när det gäller kommunikationsstrategier och 

marknadsföring är Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Enligt Barnes & Lescault (2014) 

forskning använder de företag som finns med på Fortune 500 till 80 % Facebook och till 83 % 

Twitter. Det senare sociala mediet används således i större utsträckning av dessa företag, och 

användandet av sociala medier bland Fortune 500-företag ökar: siffran var 70 % respektive 77 % 

för året 2013. Det händer att även, erfar vi, att Google + och LinkedIn nämns – bland annat i 

Barnes & Lescault (2014) och Schultz & Peltier (2013). Barnes & Lescault (2014) redovisar bland 

annat hur 97 % av Fortune 500-företagen använder sig av LinkedIn, medan Google+ innehar ett 

stort antal inaktiva konton. 38 % av Fortune 500-företagen har ett konto på Google +.  En ny 

uppstickare, vilken vi anser är värd att bevaka inför framtiden, är appen Snapchat. Dessa sociala 

medier fungerar olika, och det är värt att betona dess likheter och skillnader.   

 

Facebook 

Facebook, vilka enligt Priggs (2014) artikel i Daily Mail hade 1,32 miljarder användare i juni 2014, 

möjliggör för företag eller organisationer att ha en egen sida på Facebook, en ”page” (Facebook, 

2014a). Genom ”Page”-sidan går det för företag att kommunicera med dem som gillat denna 

(”like”) eller betala för att få exempelvis en statusuppdatering eller bild synlig för andra i deras 

”News Feed”. Vad som syns på användarens “News Feed” baseras på en algoritm som av naturliga 

skäl är företagshemlighet. Men vad som går att säga gällande denna algoritm är antalet visningar 

ökar om många av användarna trycker “like”, kommenterar eller delar innehållet (Facebook, 

2014c). Vidare går det att köpa ”traditionell” reklam såsom banners baserade på bland annat 

användarens geografiska position, demografi och intressen. Facebook hävdar att deras app finns 
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installerad på ¾ av alla smartphones i världen, samt att mer än hälften av Facebookanvändarna 

använder Facebook varje dag (Facebook, 2014b). Enligt Prigg (2014) stod Facebooks 

reklaminkomster från mobilreklam för 59 % av den totala reklaminkomsten.  

 

Twitter  

Twitter möjliggör för användaren att ha en egen sida där hen kan posta en sorts statusuppdatering 

– ”Tweet” – vars längd inte får överskrida 140 tecken. Denna ”tweet” tillåter även användaren att 

länka, lägga upp bilder eller videor (Twitter, 2014a). Vidare går det att använda hashtags i 

”tweetsen” före ett ord, exempelvis #socialamedier, vilket möjliggör för användaren att synas på 

en sida där alla de som använt denna hashtag i fråga syns. Det finns sökfunktioner för hashtags 

och det visas även vilka som är populärast för stunden. Liksom Facebook tillåter Twitter att företag 

köper reklam där de kan inrikta sig på användare baserat på deras geografiska position och 

intressen (Twitter, 2014b). Genom att betala för sina ”tweets” kan företag öka synligheten av dessa 

hos användare, på sökresultat och bli ett konto som rekommenderas av Twitter att följa (Twitter, 

2014b). Twitter har 284 miljoner månatligen aktiva medlemmar där 80 % av användarna använder 

Twitter via mobiltelefoner (Twitter, 2014c). Vidare har Twitter en annan sida –Vine – som är 

inriktad på att sända sex sekunder långa videosnuttar istället för text. 

 

Företagens användning av sociala medier i Sverige 

Enligt en rapport av Statistiska centralbyrån (SCB) – “Företagens användning av IT” – domineras 

företagens användning av sociala medier av aktiviteter för att utveckla deras varumärke samt 

marknadsföra produkter. Företagen fanns även närvarande i syfte att ha en kontakt med deras 

kunder, för att få ta del av deras åsikter (Statistiska centralbyrån, 2014).  

 

Utvecklingen fortsätter med nya applikationer och medier  

Peterson (2014b) rapporterade i november 2014 i branschtidningen ”Advertising Age” om hur 

chatt-appen tillika sociala mediet ”Snapchat” för första gången skickat ut tydligt sponsrade bilder 

till sina användare. Via Snapchat kan användare skicka bilder till varandra med bildtext, vilka visas 

i maximalt 10 sekunder hos mottagaren. Det går även att skicka korta videofilmer. Efter att bilden 

eller filmen visats raderas denna från mottagarens telefon. Den tydligt Samsung-sponsrade 

kampanjen visade så kallade ”snaps” – bilder eller filmer, präglade med texten ”Powered by 
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Samsung Galaxy” – som uppdaterades i realtid från den amerikanska galan American Music 

Awards. Denna kampanj kunde hittas i Snapchat-användarnas kontaktlista och såg ut som en ”My 

Story”-post, det vill säga en ”Snap” som kan ses av alla på användares kontaktlista under 24 

timmar. Redan tidigare, i oktober, hade dock Snapchat deltagit i en marknadsföringskampanj för 

filmen ”Ouija”, men dess utformning såg då ut som användargenererat innehåll (Peterson, 2014a). 

Snapchat är således en ny aktör och ett nytt verktyg som vi personligen tror kan komma att ha en 

framträdande roll för ”Real-Time Marketing”-kampanjer. Macmillan & Rusli (2014) rapporterade 

i augusti 2014 i Wall Street Journal om Snapchats fortsatta ökning av antal användare, där det 

jämfördes med andra sociala medier. I artikeln framkommer att, enligt uppgifter, Snapchat nu har 

över 100 miljoner användare.  

  

2.1.1 Hur ”trust” skapas via ”social word of mouth” 

Word-of-mouth  

Varför bör organisationer eller företag egentligen synas och använda sig utav sociala medier? 

Akademiker såsom Hajli (2014, s. 388) menar utifrån de Vries et al (2012), Chen et al. (2011), 

Agnihotri et al. (2012) forskning att det bland annat förstärker varumärkets popularitet, underlättar 

för ”word-of-mouth” och ökar försäljning. Vissa, såsom Keller (2007), går så långt som att se 

denna “word-of-mouth” som den viktigaste och mest effektiva kommunikationskanalen. Duan et 

al. (2008, s. 233) hävdar att ”word-of-mouth” – vilket ses som en av de mest inflytelserika 

informationskällorna i mänsklighetens historia – fungerar likt en spiral där den leder till ökad 

försäljning vilket medför till ytterligare ”word-of-mouth” och sedermera ännu mer ökad 

försäljning. Barretos (2014, ss. 649-650) forskning visar att ”word-of-mouth” på Internet, vilket 

hon rubricerar som ”online word-of-mouth”, inte ska ses som ett annat fenomen bara för att det 

sker på Internet utan kompletterar traditionell muntlig “word-of-mouth”. Denna “online word-of-

mouth” som Barreto (2014) beskriver är det som kan kallas för “viral” (Cho et al., 2014; Radighieri 

& Mulder, 2014) – i och med den tidigare nämnda spiraleffekten eller det innehåll som kan 

uppfattas som intressant sprids det likt ett virus. Det ligger således i företags intressen att engagera 

sig i, eller förstärka, ”word-of-mouth”.  
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Reputation och trust 

Vernuccio (2014, s. 212) nämner att företagets varumärke, dess image och anseende (”reputation”) 

i den digitala tidsåldern anses ha en ökad betydelse i att bygga relationer mellan företaget och dess 

intressenter. Ett sätt att göra detta på är, som bekant, genom sociala medier. Vernuccio (2014, s. 

213) förklarar att användandet av sociala nätverkssidor (”social networking”) är rankat som det 

mest populära aktiviteten på Internet som står för 19 % av den totala tiden spenderat på Interet. 

Vidare menar Hajli (2014, s. 389) att den nya teknologin möjliggör för kunder och konsumenter 

att dela med sig av erfarenheter och information samtidigt som företagens CRM (Customer 

Relationship Management) förbättras, vilket leder till en förstärkt kundattraktion. Vernuccio 

(2014, s. 214) menar att denna teknologi, ”Web 2.0” som sociala medier kan kallas, till en låg 

kostnad förenklar kommunikation som har med varumärket att göra och förenklar även för 

samarbete, spridning och skapande från användarna – det vill säga en ökad interaktion. Interaktion 

kunder emellan gör att dessa kan bygga upp ett förtroende för varandra som kan förstärka 

intentionen hos användaren av sociala medier att köpa något från företaget (Hajli 2014, s. 390). 

Vissa företag uppmanar till och med sina kunder att recensera och diskutera köpta produkter för 

att på så sätt uppnå den tidigare nämna ”word-of-mouth” som kan underlätta beslutstagandet för 

någon annan person huruvida ett köp skall genomföras eller inte, speciellt då forskning visar att 

kunder har större tillit till användarrekommendationer än information försett av företag (Hajli 

2014, s. 391). Således, menar Hajli (2014, s. 391), har användandet av sociala medier som 

kommunikationssätt effekten att det ökar tilliten och reducerar det upplevda risktagandet med ett 

köp, vilket är av stor betydelse för e-handel (”e-commerce”). Avsikten att köpa en produkt ökar 

således när tilliten ökar. Hajli et al. (2014, s. 682) forskning utvecklar en modell – se Figur 2.1.1 

nedan – för hur den här tilliten, ”trust”, blir till och kallar effekten av detta för ”social word of 

mouth”. Enligt dem möjliggör “social commerce constructs”, det vill säga e-handel som använder 

sociala medie-plattformar för att interagera med kunder, att användare på Internet får sina röster 

hörda via exempelvis nätforum, recensioner och rekommendationer. Detta leder i förlängningen 

till tillit, “trust”, för varumärket eller produkten. 
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Figur 2.1.1 – Hur ”trust” skapas via ”social word of mouth” 

(Hajli et al., 2014 s. 679) 

 

Floreddu et al. (2014, s. 740) nämner att den ökade interaktionen på Internet har implikationen att 

företag eller organisationer måste inse att deras anseende, ”reputation”, enkelt kan förstärkas likväl 

som förstöras, och att de således effektivt måste använda sig utav ”corporate communication”. 

Denna ”corporate communication” innebär, som tidigare forskare nämnt, även en interaktion 

mellan företag och Internet-användare (Floreddu et al., 2014, s. 740). Tidigare forskare, såsom 

Benoit (1997, s. 178), hävdar att ”perceptions are more important than reality”, vilket även går 

att applicera på ”Web 2.0” och sociala medier då Floreddu et al. (2014, s. 740) menar att företagens 

anseende inte baseras på vad de faktiskt gör eller säger, utan på hur användarna uppfattar 

företagens agerande. Floreddu et al. (2014) forskning var angående hur hotell använde sig utav 

sociala medier, och deras resultat visade bland annat att de använde sociala medier som 

kommunikationsverktyg på olika sätt beroende på hur bra de var. Bra hotell använde sig av mer 

informellt språkbruk och interaktion via sociala medier, i detta fall Facebook, då de redan hade 

tillräckligt högt anseende för att inte anses vara oprofessionella (Floreddu et al. 2014, s. 742). 

Vidare hävdar de att detta fenomen även kan ses i andra branscher där företag med högt anseende 

mer frekvent börjar använda sig utav en informell interaktion (Floreddu et al. 2014, s. 742). En av 

anledningarna till detta fenomen – åtminstone när det kommer till hotell – är att hotellen med bra 
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anseende i större utsträckning bokas utefter deras läge och kvalitet, vilket möjliggör för en annan 

sorts kommunikation, medan de med lägre anseende (och kvalitet) använder sig av sociala medier 

som en lågkostnadsversion av andra marknadsföringskanaler (Floreddu et al., 2014 s. 742). Under 

5 % av kommunikationen som hotellen med bra anseende hade var angående hotellet, produkter 

eller tjänster (Floreddu et al., 2014 s. 743). Således missade de hotell med lägre anseende tillfället 

att interagera med Internet-användarna i en dialog för att förbättra anseende och ”engagement” 

som de med bättre anseende (Floreddu et al., 2014 s. 742), vilket skapade en slags ond spiral. 

 

“Openness” och “interactivity”  

Vernucci (2014, s. 216) identiferar i sin forskning två olika kommunikationsstrategier i sociala 

medier som företag använder för att förstärka sina varumärken: interaktivitet (”interactivity”) och 

öppenhet (”openness”). Interaktivitet innebär att företagen möjliggör för en aktiv kontroll av 

användarna på sociala medier och en tvåvägskommunikation som är tänkt att vara en direkt 

kommunikation företag och användare emellan oavsett tid eller plats (Vernuccio, 2014, s. 216). 

Öppenhet innebär enligt Vernuccio (2014, s. 217) att företag involverar ”stakeholders”, 

intressenter, i skapandet av ett varumärke och är öppna för deras bidrag i diskussioner på sociala 

medier tack vare interaktiviteten, vilket på så vis gör att det blir ett ”gemensamt” varumärke, ett 

”negotiated brand”. Varumärkesskapande har således gått från att vara styrt av ”top management” 

och marknadsavdelningar till en deltagarprocess med ”stakeholders” – eller som Vernuccio (2014, 

s. 217) citerar ur Merz et al (2009, s. 332): ”[a] dynamic and social process”. Vernuccio (2014, s. 

217) fortsätter sin beskrivning av denna strategi med att berätta att risken med avsaknad av total 

kontroll när det kommer till varumärken på detta vis vänds till en fördel för ett mer flexibelt sådant. 

Företagets varumärke blir, menar Ind & Bjerke (2007, s. 141), ”autentiskt” i och med ovan nämnda 

deltagarprocess. Vernuccio (2014, s. 216) menar att det finns två olika typer av ”interactivity”: 

”consultation interactivity” och ”conversation interactivity”. I den första interaktiviteten är det 

användare av sociala medier som kontrollerar spridningen av innehållet och användningen av 

innehållet på mediet i fråga men med inblandning från företaget. I ”conversation interactivity” har 

användaren maximal kontroll över skapandet, spridningen och konsumtionen av innehållet på det 

sociala mediet som har med varumärket att göra, och till skillnad från ”consultation interactivity” 

finns det här inget mäktigt deltagande från företaget i sig som styr dialogen (Vernuccio 2014, s. 

216). 
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Vernuccios (2014, ss. 224-226) forskningsresultat visade att det var möjligt att dela upp de företag 

hon undersökt i fyra olika kluster beroende på hur de använder sig av kommunikation på sociala 

medier: ”cautious beginners”, ”confident communicators”, ”selective strategists” och ”rising 

stars”. Dessa har hon placerat ut på ett diagram utifrån deras “openness” och “interactivity” – se 

Figur 3.1.2  nedan. ”Cautious beginners” bestod av 35 % av urvalet och dessa företag kom i största 

omfattning från USA, Japan, Schweiz samt Storbritannien. Företagen var aktiva i bil-, finans-, 

livsmedel- och restaurangbranschen. Det innehåll som företagen använde på sociala medier var 

fokuserat på företaget i fråga och målgruppen var kunder. När det kommer till interaktivitet 

gällande dessa företag var denna låg och således ”consultation interactivity” (Vernuccio 2014, s. 

225). Vernuccios (2014, s. 225) slutsats är att företagen misslyckas med att utnyttja den nya 

teknologin med nya kommunikationsplattformer. 

  

När det kommer till ”confident communicators” fanns 23 % av urvalet i denna grupp, vilka till 85 

% var amerikanska företag och från högteknologiska branscher (Vernuccio 2014, s. 225). Dessa 

företag använde i stor utsträckning sociala medier och hade således en hög ”openness”. Vad gäller 

”interactivity” var denna mycket hög och av ”conversation”-karaktären – företagen var alltså högst 

involverade i konversationen som fanns kring dem. ”Selective strategists”, 18 % av urvalet, kom 

från USA och Europa och var hemmahörande i lyx- och klädesbranscherna. Dessa företag var mer 

selektiva i användandet av sociala medier och kommunicerade för att kunna positionera sig efter 

sin prestige – innehållet riktade sig endast mot kunder och ignorerade andra mottagare. De hade 

lika stark ”openness” som ”cautious beginners”, menar Vernuccio (2014, s. 226). Typen av 

”interactivity” identifierades som en blandning av ”conversation” och ”consultation”, och således 

medium på Vernuccios (2014, s. 226) “interactivity-openness”-matris. De företag som av 

Vernuccio (2014, s. 226) klassades som ”rising star” kom från USA, Tyskland samt Japan och 

bestod av 22 % av urvalet. De flesta av dem var aktiva inom bil- och hushållselektronikbranschen 

samt hårdvaru-, hygien-, restaurang- och sportbranscherna. Dessa företag använde i stor 

utsträckning sociala medier där de involverade kunder och andra mottagare och de hade således 

en relativt medium-hög ”openness” jämfört med de andra. Interaktiviteten var jämt fördelat mellan 

”conversation” och ”consultation”, vilket gör att de på “ interactivity-openness”-matris hamnar på 

en medium-nivå.  



Uppsala universitet  Daniel Miesenberger de Morais 

Kandidatuppsats HT-14  Oscar Kjellström 

 

17 

  

Figur 2.1.2 - Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris 

(Vernuccio 2014, s. 225) 

2.1.2 Diskussion rörande effekterna av sociala medier och “engagement” 

Åsikter går isär angående sociala mediers betydelse för varumärken, företag och dess 

kommunikation. Schultz & Peltier (2013, s. 94) menar att sociala mediers påverkan på 

”engagement”, engagemang, som användare av sociala medier har till företag är ett outforskat 

område, trots att det är det snabbast växande temat i akademiska tidsskrifter som behandlar 

marknadsföring. Schultz & Peltier (2013, ss. 88-89) nämner att det inte finns en konsensus om vad 

som egentligen menas och ingår i termen ”engagement”, trots att marknadsförare vill engagera 

konsumenter eller engageras av dem. Tiago & Veríssimo (2014, s. 706) menar även att det bör 

utvecklas ett standardiserat mått på avkastningar för att motivera investeringar på sociala medier. 

Sättet som företag använder sig utav sociala medier vittnar om att de snarare vill vara så populära 

som möjligt, istället för att övertyga konsumenter om att deras varumärke är bättre eller övertyga 

dessa att köpa företagets produkter. Företag värdesätter genom detta synsätt exempelvis delad 

(”shared”) digital ”engagement” och antalet ”like:s” högre än att tjäna pengar, vilket Schultz & 

Peltier (2013, s. 89) anser är kortsiktigt tänkt. Intressant nog, anser vi, går detta till viss del emot 
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Schultz & Peltiers (2013, s. 90) ståndpunkt angående hur företag använder de sociala medierna. 

De menar att företag i alldeles för stor utsträckning använt sociala medier för ”sales promotion”, 

det vill säga marknadsföringstekniken att erbjuda kuponger, realisation och rabatter vilka leder till 

(kortsiktiga) inkomster för företag. Det går således att diskutera huruvida detta är en motsägelse 

eller inte, men faktum är att denna teknik används med ett kortsiktigt synsätt vilket även 

poängterats tidigare. 

  

Utifrån Fournier & Averys (2011) forskning nämner Schultz & Peltier (2013, s. 87) att företagens 

aktiviteter på Internet inte alltid är välkomna – marknadsförare och kommunikatörer uppskattas 

inte av alla på sociala medier. Företag kan upplevas som irriterande och påträngande till den grad 

att Schultz & Peltier (2013, ss. 87-88) kallar dem för ”festförstörare”, och den teknologi som skulle 

underlätta för företag att kommunicera kan istället vändas mot dem själva – sociala medier är (från 

början) gjorda för användare, och inte för företag menar de (Schultz & Peltier, 2013, s. 89). De 

som i störst utsträckning interagerar med företag på sociala medier är de som redan kan anses vara 

lojala kunder med företaget i fråga (Schultz & Peltier, 2013, s. 91), vilket har sina för- och 

nackdelar. Vi tror personligen att nackdelar i detta fall inkluderar att nya eller potentiellt nya 

kunder inte ser företagens marknadsförings- och kommunikationsstrategier på sociala medier, och 

att för mycket investeras på personer som redan är kunder (Schultz & Peltier, 2013, s. 91. Vidare 

beskriver Schultz & Peltier (2013, s. 88) att sociala medier inte levt upp till den hype som funnits 

– sett till bland annat ökad försäljning och ROI (return on investment) – av den anledningen att 

det är svårmätt. Det har även funnits en oförmåga att förstå hur ”user-generated content” som bland 

andra Tirunillai & Tellis (2014, s. 463) beskrivit, det vill säga information som användare på 

Internet skapat själva, har för positiv påverkan på tidigare nämnda ”engagement” (Schultz & 

Peltier, 2013, s. 88). Det svåra har inte varit att verka på sociala medier, utan att faktiskt engagera 

publiken och göra den dialog som företagen då för värdefull för konsumenter (Schultz & Peltier, 

2013, s. 88). Schultz & Peltier (2013, s. 90) menar i deras forskning att det bör ske ett skifte i 

synsätt på ”engagement”: istället för att försöka definiera vad det innebär bör fokus istället ligga 

på att utforska hur det fungerar – på så sätt, menar de, skulle det underlätta för mätning. Det behövs 

även ett mer långsiktigt synsätt (Schultz & Peltier, 2013, s. 91) på ”engagement” istället för de 

kortsiktiga kampanjer som nu bedrivs på sociala medier. 
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2.2 Vad är Real-Time Marketing? 

Det verkar inte finnas en konsensus angående en (1) vedertagen definition av vad Real-Time 

Marketing egentligen är. Garner (2012, s. 34) menar att det är när ett företag engagerar och ansluter 

sig till publiken i det digitala landskapet på Internet. Detta görs genom ett flertal olika metoder 

menar Garner (2012, s. 34), exempelvis CRM (Customer Relationship Management), genom att 

producera innehåll (”content”), besvara frågor i realtid och ”community management”. Vidare 

poängterar Garner (2012, s. 34) att metoderna kan rikta sig till en bred massa eller till individuella 

personer på Internet – det viktiga är att de uppfyller antingen företagets mål eller publikens behov. 

Stone & Woodcock (2013, s. 4) beskriver dagens konsumenter som ”always on” och att dessa i 

större utsträckning använder smartphones för att bland annat söka information, genomföra köp och 

interagera. Användande av bland annat smartphones gör att företag samlar data på konsumenters 

beteende – ”big data” – vilket underlättar för skräddarsydda, personliga, 

kommunikationskampanjer (Stone & Woodcock 2013, ss. 4-5). Martin (2011, s. 3) nämner att 

mobilanvändare interagerar direkt med både andra användare likväl som företag som de litar på, 

till den grad att de accepterar att kontaktas med marknadskommunikation (såsom reklam) via 

exempelvis SMS. Dessa användare tar själva initiativ för att kontakta företag, vilket möjliggör för 

en dialog företag och privatpersoner emellan (Martin 2011, s. 3). Numer går det att ta steget ifrån 

”broadcast”-liknande kommunikation för den stora massan, vilken beskrivs mer utförligt senare i 

uppsatsen, till en intimare dialog. Martin (2011, s. 3) menar att detta länge varit efterlängtat av 

marknadsförare vilka velat kunna skräddarsy personlig marknadskommunikation och personligare 

relation till kunder (såväl blivande som befintliga). ). En stor fördel med mobilanvändare, förklarar 

Martin (2011, s. 41), är att dessa inte tar en paus från mobilen på samma sätt som TV-tittare och 

datoranvändare gör. Dessa personer lämnar eller stänger av TV:n och datorn, medan 

mobilanvändare alltid finns tillhands. Martin (2011, s. 41) går så långt som att hävda att ”Real-

Time” redan gått till att vara ”all the time” i vad han kallar för ”the third screen revolution”: ”Real-

Time” innebar att publiken tog del av kommunikationen när de kunde (exempelvis satt framför 

datorn), men att de nu verkligen tar del av den när det händer – ”The phone is always there” 

(Martin, 2011, s. 41). 
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Identifikation 

Ett sätt att se på “Real-Time Marketing”, och kanske hur det uppfyller behov, är med hjälp av 

Kenneth Burkes (1957) teori om identifikation. Genom hans teori kan vi belysa intressanta 

aspekter angående denna kommunikationsform i realtid. Burkes teori kan också användas för att 

titta på vilket budskap företag och exempelvis reklambyråer försöker förmedla genom att använda 

sig av “Real-Time Marketing”. Ur ett reklamsyfte är Burkes teorier intressanta då han menar att 

det huvudsakliga målet inte behöver vara övertygelse. Istället kan reklam ge publiken en 

gemensam identifikation som kan vara minst lika viktig. Genom identifikation kan avsändaren 

uppnå en lika god retorisk effekt som ”traditionell” marknadsföring som på ett tydligare sätt vill 

övertyga och övertala sin publik. Genom identifikationen med reklamen eller varumärket kan vi 

säga att mottagaren övertygar sig själv och på så sätt behöver inte reklamen fokusera på att 

övertyga.  

  

När Burke talar om identifikation nämner han tre olika sorters identifikation, genom dessa relaterar 

personer till varandra eller andra ting i vår omvärld. Vi kommer i huvudsak använda oss av två av 

dessa olika sorters identifikation för att beskriva och definiera begreppet “Real-Time Marketing”. 

Den tredje avser identifikation mellan två oppositioner som har en gemensam fiende. Vi anser inte 

denna identifikation fyller något syfte i vår uppsats då dess premisser ej stämmer överens med vårt 

syfte. 

 

Den första identifikationen som Burke talar om sker genom ”consubstantiality” som förklaras som 

följer: ”Att identifiera A med B är att göra A likvärdig med B” och han fortsätter förklara att: ”A 

är inte identisk med sin kollega B. Men i den mån som deras intressen förenas, identifierar A sig 

med B. A kan identifiera sig med B trots att deras intressen inte är förenade genom att anta eller 

tro att de är förenade.” (Burke, 1957, ss. 20-21) Vi landar alltså i gemensamma intressen eller som 

Burke beskriver det uppfattade gemensamma intressen. Person A behöver inte ha ett verkligt 

gemensamt intresse med sak eller person B utan det räcker med att uppfattningen av en 

gemensamhet existerar. Vilket betyder att reklammakarna eller avsändarna kan övertyga sin publik 

om att deras intressen är de samma som avsändarnas och därigenom påverkar eller övertygar 

publiken. Att skapa ett gemensamt ”jag” eller med andra ord skapa identifikation, trots att 

avsändare och mottagare är unika och åtskilda är en del i att definiera “Real-Time Marketing”. 



Uppsala universitet  Daniel Miesenberger de Morais 

Kandidatuppsats HT-14  Oscar Kjellström 

 

21 

  

Den andra identifikationen som Burke talar om kallas för ”identification and property” vilket berör 

identifikation via materiella ting där Burke menar att människan inte bara finner identifikation med 

ting som egendom och prylar utan också med olika exempelvis tjänster, status, rykte och 

medborgarskap. (Burke, 1957, ss. 20-21) Här identifierar sig människan med andra som 

exempelvis kör samma bil som denne eller har samma klädmärken. Burke utvecklar detta 

resonemang och förklarar hur människor också kan finna identifikation genom medborgarskap 

eller rykte som ger teorin om identifikation en annan dimension som är mer abstrakt. Inom “Real-

Time Marketing” kan detta vara användbart då marknadsföringen kan påverkas genom att använda 

olika “teman” på så sätt kan företagen påverka och rikta reklamen till den avsedda publiken. Detta 

genom att ta vara på de eventuella nyheter eller händelser som kan komma att vara föremål för 

“Real-Time Marketing”. 

 

2.2.1 Real-Time Marketing – ett historiskt perspektiv 

Redan 1995 skrev McKenna i Harvard Business Review att ny teknologi, och slutligen ”Real-

Time Marketing”, skulle komma att förändra marknadskommunikationen som vi kände igen den. 

Genom IT-system, menade McKenna (1995, s. 88), går det att engagera personer att ge input och 

på sådant sätt ta del i produktutveckling. Ett tänkbart modern exempel på detta vore kommentarer 

på sociala medier. När dessa personer känner sig delaktiga ökar även dess lojalitet till företaget, 

och tiden det tar för konsumenter att acceptera nya produkter kan förkortas (McKenna, 1995, s. 

88). För att öka detta engagemang hävdade McKenna (1995, ss. 88-89) att företag måste förändra 

synsättet på marknadsföring från en ”broadcasting”-modell till en modell inriktad på dialog. 

Tidigare kommunikationsmodeller utgick ifrån, menar Martin (2011, s. 42) i sin bok ”The Third 

Screen”, att personer satt framför TV-apparaterna där de ”bästa” programmen gick under ”prime 

time” där också de dyraste reklamplatserna fanns. Ju fler tittare, desto dyrare att köpa reklam. 

Tablåerna var statiska samtidigt som marknadsföringskampanjerna var noga planerade och 

ämnade nå ut till alla på en och samma gång (Martin, 2011, s. 42). Men att endast använda Internet 

för att sända ut (”broadcast”) meddelanden och information tar inte tillvara på dess fulla potential, 

vilken McKenna (1995, s. ) menar kan vara att locka kunder till konversation med företaget. Vidare 

hävdade McKenna (1995, s. 89) att många i marknadsföringsbranschen inte insåg eller ville inse 
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detta, och försökte istället bemöta det allt mer reklammättade Internet med ett ökat antal kampanjer 

av ”broadcasting”-modell riktade till den stora massan. McKenna (1995 s. 89) förutsåg en situation 

där konsumenter blir överösta med reklam och marknadsföring som inte möjliggör för dialog, och 

att konsumenten slutligen kommer ha ett allt mer växande missnöje riktad mot 

marknadskommunikation. Istället för att gå i detta hjulspår menade McKenna (1995, s. 91), som 

tidigare nämnt, att företagen måste föra en dialog istället för den enkelriktade kommunikationen 

som tidigare varit utbredd. McKenna (1995, s. 91) liknade detta med att gå tillbaka till äldre tider, 

där butiksbiträden kunde få reda på information angående vad kunden tyckte om den sålda 

produkten i första hand, men även annan kompletterande information och preferenser. Men då var 

året 1995 – ”Today’s technology can recreate the conversation between the shopkeeper and the 

customer. The only difference is that the conversation today can and does happen electronically, 

in real time” (McKenna, 1995, s. 91). Mycket har hänt sedan dess, och McKennas exempel där 

Levi Strauss erbjuder skräddarsydda jeans via ett datorprogram i affären, Kellog’s telefonnummer 

på flingpaketet och FedEx system som tillät orderspårning anser vi numera tas för givet. Men vad 

de har gemensamt, och vilket fortfarande är aktuellt idag, är faktum att de erbjuder ett forum för 

dialog som sedan kan ligga till grund för ökad försäljning och merförsäljning (McKenna, 1995, ss. 

91-92).  Det är dock viktigt att detta görs på rätt sätt, menar McKenna (1995, s. 92), då upplevelser 

som inte levt upp till förväntan skadar mer än att inte erbjuda ett forum för dialog alls. McKennas 

ståndpunkt är mer inriktad på att kunder och konsumenter ska engageras ”in real time” i 

produktionsprocesser för att på sådant sätt utveckla de produkter som efterfrågas, snarare än att 

göra marknadsföringskampanjer eller marknadskommunikation med samtida inslag. Själva kärnan 

av ”Real-Time Marketing” under 2010-talet, som beskrivits tidigare utifrån Garners (2012) 

definition, finns dock fortfarande där trots att året var 1995: att engagera, använda ny teknologi 

och göra det i realtid (”in real time”). 

 

2.2.2 Real-Time Publishing? 

Kanske det som vi enklast uppfattar – satiriska bilder och kommentarer via Twitter, exempelvis – 

benämner bland andra Garner (2012, s. 36) och Scott (2013, s. 58) som ”Real-Time Publishing”. 

Det innebär att företag skapar och sprider innehåll (”content”) bland annat genom effektiv SEO 

(”Search Engine Optimization”), det vill säga sökmotorsoptimering, eller via sociala medier. 
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Företaget kan genom detta synsätt alltså vara en ”publisher”, en utgivare. Konkreta exempel är att 

skriva en statusuppdatering på Twitter alternativt Facebook, skapa en YouTube-kanal, skapa en 

applikation (”app”) för smartphones eller en kombination av dessa (Garner, 2012, ss. 36-37). För 

att göra detta effektivt kommer vi till det centrala i Real-Time Marketing: time, det vill säga tiden. 

Kommunikationen som sker bör vara relevant, aktuell, för publiken och därmed ligga rätt i tiden 

(Garner, 2012, s. 36) – eller som Garner (2012, s. 34) själv benämner hur det måste genomföras: 

”with lightning speed and laserlike efficiency”. I och med att det digitala landskapet är 

snabbföränderligt är det viktigt att anpassa företagets marknadskommunikation till aktuella former 

(Garner, 2012, s. 37). Med det menas bland annat nya sociala medieplattformer, nya populära 

hemsidor eller språkbruk. Då vi endast kan anta att detta landskap kommer fortsätta utveckla sig, 

menar Garner (2012, s. 34) att Real-Time Marketing kommer ta större plats i vår vardag. Tirunillai 

& Tellis (2014, s. 463) nämner även att ”user-generated content”, det vill säga information som 

användare på Internet producerat eller lämnat efter sig, lämpar sig för att insamlas av 

marknadsförare som bland annat kan utvärdera varumärket och dess position. Redan nu bedöms 

företag i större utsträckning utifrån deras pågående marknadsförings- eller 

kommunikationskampanjer samt närvaro på Internet, i kontrast till hur det sett ut tidigare (Garner, 

2012, s. 37). Scott (2013, s. 159) nämner som exempel hur företaget GolinHarris, en 

kommunikationsbyrå, har ett flertal kontor runt om i världen, ”storytelling centers”, där anställda 

observerar bland annat sociala medier och presskonferenser för att kunna pitcha och producera 

”Real-Time Marketing”-kampanjer. För att belysa den digitala anpassningen ännu mer är det värt 

att nämna att företaget Century 21, som finns i över 45 länder och har över 8000 kontor, helt har 

övergivit TV – en del av den traditionella marknadsföringskanalen – för att istället satsa på Internet 

som kommunikationskanal (Scott, 2013, s. 57). Ett annat exempel är AOL, tidigare 

AmericaOnline, vilka utvecklar en teknologi som kommer underlätta för företag att genom deras 

medieplattformar anpassa sin marknadsföring och kommunikation efter rådande trender – om 

exempelvis bensinpriset ökar kommer kampanjer med hybridfordon att visas, rapporterar 

Kantrowitz (2014). 
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2.2.3 Vad definierar effektiv Real-Time Marketing? 

Ett företag, en organisation – eller vem som helst som vill utöva Real-Time Marketing – bör ha 

vissa aspekter i åtanke. Det som publiceras, delas eller produceras måste spegla avsändarens 

”sanna jag”, dess image (Garner, 2012, s. 37). ”Traditionell” marknadsföring är anpassad utefter 

avsändaren och dess målgrupp, och Real-Time Marketing är inte ett undantag. (Garner, 2012, s. 

44) Det är viktigt att i en kampanj vara tydlig med budskapet när det kommer till design, format, 

själva texten och vad som vill åstadkommas. Anledningen till detta är att personer snabbt avgör 

huruvida kampanjer är aktuella för dem eller inte. Då sociala medier är viktiga är det fördelaktigt 

att producera innehåll som ger upphov till delning, vare sig det handlar om språkbruk, en ”share”-

knapp som är enkel att hitta eller tillgängliga länkar. De mest effektiva Real-Time Marketing-

kampanjerna är konstanta arbeten som går ut på att producera nytt innehåll och låta, eller 

möjliggöra dess spridning? (Garner, 2012, s. 46). Detta kan ses som ett tveeggat svärd, då effektiva 

och populära kampanjer bygger upp en förväntan hos publiken och avsändaren måste fortsätta 

hålla samma nivå, om inte högre, för att vara effektiv (Garner, 2012, s. 46). Ribban sätts således 

högre och högre ju bättre avsändarna blir. Å andra sidan, menar Garner (2012, s. 46), möjliggör 

detta att avsändaren i fråga befäster sin plats i etern och blir ständigt återkommande i de digitala 

dialoger som förs på Internet. Sociala medier möjliggör direkt kommunikation med publiken, 

vilket inte traditionell media tidigare gjort (Scott, 2013, s. 53). Avsändaren och ”publishern” av 

Real-Time Marketing bör, enligt Garner (2012, s. 49), således: 

 

• Producera engagerande innehåll

• Producera innehåll där avsändaren visar sin expertis

• Hålla en så hög nivå att mottagaren självmant vill sprida (dela, ”share”) 
innehållet med likasinnade i sitt nätverk 

• Hjälpa kunder eller publiken

• Hålla en dialog genom att antingen interagera direkt med publiken eller genom 
mer passiva metoder

• Hålla en hög standard på både hemsida och kampanjer

• Förenkla spridning
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2.2.4 Olika sorters ”Real-Time Marketing” 

“Real-Time Marketing” bidrar med mycket till ett företag, bland annat kundkontakt, exponering 

av varumärket och information samtidigt som det ger upphov till diskussion kring företaget och 

varumärket. (Scott, 2012) Som tidigare nämnt finns det inte en konsensus angående en definition 

av vad “Real-Time Marketing” är. Låt oss se olika aktiviteter som vissa anser är “Real-Time 

Marketing”. Vi kommer här att lista sex olika varianter och hur de kan ta sig uttryck.  

 

Händelser kring varumärket 

Denna kategori inkluderar produktlanseringar, konferenser och andra händelser som kan ge 

upphov till kundkontakt eller evenemang som företaget ofta själv tillhandahåller. Under dessa 

evenemang kan företagen producera material om evenemanget och reagera på kundernas aktivitet 

och kommentarer på sociala medier. I dessa fall sker sällan några stora överraskningar, utan 

mycket som produceras av företagen här är planerat och förberett. Låt oss se ett exempel: Ford ska 

precis lansera och introducera en strömningstjänst där Spotify integreras i nya Fordbilar. Ford tar 

tillvara på att det skrivits mycket om bandet Daft Punks nya singel och knyter snabbt ett samarbete 

med bandet och “tweetar” sedan ut reklam för tjänsten med hashtagsen #Daftpunk, #spotify, 

#fordsync. 

  

Förväntade händelser 

Företag förbereder sig i större utsträckning för kommande händelser som man på förhand kan 

förvänta sig inträffar. Detta inkluderar också högtider men det finns även andra exempel. Företag 

kan inför en stor gala eller ett evenemang ha sina mål klara och förbereda grupper som observerar 

och bevakar sociala medier och är redo för evenemanget i fråga. Materialet är ofta redan klart 

innan eventet. Exempelvis visste inte det amerikanska TV-bolaget HBO på förhand vilka serier 

och hur många priser varje serie skulle vinna på Emmygalan 2013. Därför förberedde de material 

för alla priser till alla nominerade serier, vilket innebar att rätt material publicerades i realtid utan 

fördröjning. 

  

Plats eller objekt 

Fler och fler företag använder sig av platsbaserade applikationer, “appar”, och tjänster som 

informerar kunderna när de är nära en specifik restaurang eller butik, samtidigt som självscanning 
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i livsmedelsbutiker utvecklas med feedback i realtid som berör matbudget, priser, erbjudanden. 

(van Ittersum, 2013 ss. 21-23) Exempelvis började snabbmatskedjan Taco Bell  samarbeta med en 

GPS-app för mobiltelefoner som visade reklam så fort telefonen var nära en Taco Bell-restaurang. 

  

Att förutse och analysera 

Denna kategori kan liknas vid förväntade händelser,  men tar ett annat uttryck och kräver ett annat 

arbete. Många e-handelsbutiker använder sig idag av rekommendationer. När en kund tittar på en 

vara så visas också rekommendationer baserat på vad du tittat på tidigare vart du befinner dig i 

världen, men också vad andra kunder tittat på. Eftersom detta sker i realtid kan det också klassas 

som “Real-Time Marketing” av vissa (Scott, 2013). 

  

Kundkontakt 

Kundkontakt kan anta många former, och idag är det lättare än förr för företagen att kontakta sina 

kunder men också att attrahera nya genom sociala medier. Dessa plattformar används mer och mer 

för marknadsföring och i takt med ett fler människor i världen använder sig av sociala medier sker 

kundkontakt i en större utsträckning på dessa plattformar där kunder och användare förväntar sig 

svar på sina frågor i realtid. (Papasolomou & Melanthiou, 2012, s. 322) Ett ett konkret exempel är 

det amerikanska företaget Pretzel Crisps som producerar snacks och kakor. De letar aktivt efter 

användare på sociala medier som uttrycker att de är hungriga och erbjuder dessa gratisprover på 

sina produkter. 

  

Nyheter och aktuella händelser 

Detta är den mest kända formen av “Real-Time Marketing”, samt den som får mest 

uppmärksamhet och publicitet i media. Det är också den typ av “Real-Time Marketing” som 

innebär högst risk då det kräver spontanitet och handlingskraft för att ta vara på tillfället och för 

att vara först ut med en uppdatering på exempelvis sociala medier. Nyheter är dock inte alltid 

positiva, varför det krävs en viss försiktighet. Företag bör vara uppmärksamma på hur nyheten 

utvecklas så att ett företag inte plötsligt kopplas samman med en negativ nyhet som skadar ryktet 

eller anseendet, det vill säga dess “reputation” och “trust”. Det gäller att ta vara på situationen och 

väga vad som är lämpligt för företagets varumärke mot nyheten eller händelsen som följs och 

används för “Real-Time Marketing”. (Scott, 2012, ss. 87-90) Det kan även vara fördelaktivt att 
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utnyttja vad som kallas för “The Power Law”, vilket är när spridning av nyheter och data 

koncentreras till en viss händelse eller nyhet, för att sedan avta i frekvens (Scott, 2012, ss. 40-43). 

 

2.2.5 Språkbruk 

Utöver ovan nämnda tekniker, är det även viktigt att observera och anpassa språkbruket för att 

effektivisera SEO och vinna social acceptans (Garner, 2012, s. 55). Språkbruket bör spegla 

avsändarens värden kopplade till varumärket och bör således vara en balans mellan vad avsändaren 

säger om sitt företag och hur andra ser på företaget. Genom att anpassa språkbruket efter företagets 

publik och målgrupp involveras dessa i dialogen som förs kring företaget i fråga – Garner (2012, 

s. 55) går så långt som att hävda att effektiviteten i en “Real-Time Marketing”-kampanj är 

proportionell med hur väl företaget förstår och använder samma språkbruk som dess kunder. 

Garner (2012, s. 37) menar att det bästa sättet att påverka personer är att använda deras naturliga 

språkbruk och jargong. Med ”rätt” språkbruk väljs ”rätt” keywords ut och ”rätt” kampanjstrategi. 

Detta möjliggör även att mottagarna av företagets ”Real-Time Marketing”-kampanjer involveras 

i dessa och själva blir producenter, genom att exempelvis själva göra bilder eller använda hashtags, 

och ger dem dessutom tillfälle att bidra med input om företagets produkter.  

  

2.2.6 Konsekvenser av Real-Time Marketing och utebliven sådan 

Betydelsen av ”Real-Time Marketing” i vår moderna tidsålder betonas i Rob Garners bok ”Search 

& Social: The Complete Guide to Real-Time Marketing”. Garner (2012, s. 32) hävdar att i och med 

möjligheterna att sprida innehåll (”dela”) och statusuppdatera, via exempelvis sociala medier, kan 

ett meddelande eller budskap spridas världen runt inom loppet av ett par sekunder. Jämfört med 

hur samhället och det digitala landskapet såg ut under McKennas 1995 har sociala mediers 

utbredning fått konsekvensen att marknadsförare och reklammakare måste vara en del av den 

digitala dialog som förs på Internet dag som natt (Garner, 2012, s. 33). Garner (2012, s. 33) hävdar 

att detta har en ökad betydelse; att alltid vara aktuell. Ett varumärke är, enligt Kotler (1994), en 

immateriell tillgång som skapas utifrån vilka associationer som intressenter, ”stakeholders”, får 

när de ser varumärkets namn eller symbol. Vidare är ett varumärke mer än en logotyp eller namn, 

det visar för intressenten vad som kan förväntas av varumärket och underlättar således för 

konsumenters beslutsfattande (Kotler, 1994; Kotler & Keller, 2006). Om företag missar att vara 
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en del av den nämnda dialogen missar de även tillfällen att exponera sitt varumärke (Garner, 2012, 

s. 32) och möjligtvis även, tror vi, chanser att uppvisa värderingar eller ståndpunkter som inte 

nödvändigtvis är kopplade till företaget eller dess varumärke i fråga. Genom att visa upp detta, via 

exempelvis “cause-related marketing” (CRM), “corporate societal marketing” (CSM) eller 

sponsorskap kan positiva effekter utrönas gällande företagets “image” (Westberg & Pope, 2014, 

s. 421) ökad “engagement” (Hoeffler & Keller, 2002; Brønn, 2010) och identifikation – vissa 

forskare klassificerar till och med användningen av dessa strategier och tekniker som CSR (Lee & 

Lii, 2012; Brønn, 2010).  

 

Garner (2012, ss. 32-33) menar att ”syns man inte så finns man inte” och att detta faktum, enligt 

Garner, slutligen leder till konkurs för de företag som inte anpassar sig till de ”nya” spelreglerna 

medan nya, mer adaptiva, företag kommer ersätta de äldre. Kaplan & Haenlein (2009, s. 66) 

nämner att det är viktigt att vara aktiv och ta initiativ för att bygga en relation – organisationer bör 

kännas uppdaterade och delta i diskussioner med sina kunder. Utifrån detta tankesätt går det 

således att hävda att företags varumärkeskapital (”brand equity”), deras underlag för långsiktig 

lönsamhet (Anderson et al., 2009), minskar om de inte har en genomtänkt digital strategi. 

Akademiker såsom Aaker (1996) menar att varumärkeskännedom (”brand awareness”), hur 

välkänt ett varumärke är, är nödvändigt för att skapa en relation mellan företag och konsumenter. 

När denna varumärkeskännedom minskar tenderar, menar Aaker (1991), företag att sänka 

marknadsföringsbudgetar vilket får konsekvensen av ytterligare skada på varumärket (Thomas & 

Kholi, 2009) – och möjligtvis företagets undergång som Garner (2012) förutspår. 
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3. Metod och material 

Vi ämnar med detta metod- och materialkapitel att redogöra för hur vi akademiskt gått till väga i 

vår uppsats för att besvara frågeställningarna. Vi börjar med att motivera val av metod samt hur 

urval av företag och material – det vill säga den data som ligger till grund för analysen – har gått 

till. Vi förklarar sedan hur vi kodat denna data för att möjliggöra en kvalitativ och kvantitativ 

analys av denna. Vi ämnar även presentera våra val av primär- och sekundärkällor som vi använt 

i uppsatsens teoriavsnitt och kritik till dessa. Avslutningsvis formulerar vi en egen definition av 

vad vi anser är ”Real-Time Marketing” och som vi ämnar att undersöka. 

3.1 Val av metod 

För att framgångsrikt besvara frågeställningen ämnar vi använda två metoder: kvantitativ 

innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Då vi har för avsikt att analysera hur företag har brukat 

sociala medier som kommunikationssätt, med fokus på ”Real-Time Marketing”, under en period 

på flertal månader är den kvantitativa innehållsanalysen en metod vi med fördel kan använda för 

att göra materialet tillgängligt för vidare presentation och analys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen är effektiv vid kvantitativt material och möjliggör en systematisk och 

formaliserad ansats (Nilsson, 2012, s. 122) i både text- och bildform (Esaiasson et al., 2012, s. 

197). Vidare är frekvenser, enligt Esaiasson et al. (2012, s. 197), ett viktigt kriterium för 

textanalyser som vi även ämnar genomföra efter denna analys. Nilsson (2012, s. 199) i Ekström & 

Larsson (2012) beskriver hur den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att lyfta upp det enskilda 

för att kunna dra generella slutsatser och jämför detta med surveyundersökningar. Berelson (1952, 

s. 18), författare till den av forskare benämnda ”klassiska” (Nilsson, 2012, s. 120; Esaiasson et al., 

2012, s. 208) verk om kvantitativ innehållsanalys beskriver analysen som följande: ”Content 

analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the 

manifest content of communication” och fortsätter med att nämna att den även passar för publik- 

och masskommunikation, vilket ytterligare förstärker argumenten att använda denna metod. 

  

En kritik som förts mot kvantitativ innehållsanalys är hur helhetsperspektivet går förlorat (Nilsson, 

2012, s. 121). Detta är aktuellt för vår uppsats då vi inte endast är intresserade av att kunna 

genomföra analyser och slutsatser baserade på kvantitativt material – det skulle inte, anser vi, visa 

hela bilden av materialet. Således vill vi genom att komplettera vår uppsats med en kvalitativ 
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textanalys bemöta denna problematik och grund för kritik samt möjliggöra för en djupare analys 

av exempelvis intertextualitet, interaktion, relationer och ordval (Ledin & Moberg, 2012, ss. 155-

159). På så sätt är vår förhoppning att vi kvalitativt kan analysera företagens aktiviteter på sociala 

medier samt identifiera, om det finns några, fall som kan härledas till kommunikations- och 

marknadsföringstekniken ”Real-Time Marketing”. Operationaliseringen av den kvantitativa 

innehållsanalysen har gått till som sådan att exempel ur det kodade materialet presenteras i 

empirikapitlet. Dessa exempel ligger sedan till grund för textanalys i analyskapitlet där vi bland 

annat analyserar formuleringar och ordval, det vill säga lexikal analys, samt analyserar 

interaktioner och relationer. Utifrån dessa analyser ställer vi sedan resultatet mot tidigare teorier 

och begrepp från teoriavsnittet för att beskriva företagens aktiviteter på sociala medier och för att 

slutligen kunna besvara frågeställningarna. 

3.2 Urval av sociala medier 

Vi väljer att avgränsa oss till två av världens största sociala medier – Facebook och Twitter. 

Stiftelsen för Internetstruktur, .SE, publicerade i oktober 2014 rapporten ”Svenskarna och Internet 

2014” av Findahl (2014) . I den går att utläsa att de tre största sociala medierna i Sverige är 

Facebook, Instagram, och Twitter Dessa används av 68 %, 28 % respektive 19 % av svenskarna. 

Instagram, som ägs av Facebook, besöks oftare av ungdomar jämfört med de två andra sociala 

medierna och 61 % av de i åldrarna 12-25 år använder både Instagram och Facebook. Samtidigt 

är det bara 4 % och 27 % av de i denna ålderspann som endast använder Instagram respektive 

Facebook. Av .SE beskrivs Instagram som ett komplement till Facebook. 

  

Genom att avgränsa oss till Facebook och Twitter – två av de mest använda sociala medierna i 

Sverige – är vårt antagande att det som publiceras där har störst genomslag och som kan påverka 

störst antal personer. Detta är vad som kallas en effektorienterad urvalsprincip (Nilsson, 2012, s. 

129). Av samma anledning väljer vi att se till respektive företags “förstasida” på Facebook och 

Twitter – vi kommer således inte att observera och analysera eventuell aktivitet som finns på 

platser som användaren behöver klicka sig vidare till. Det är inte denna aktivitet, tror vi, som i 

första hand uppmärksammas av användare på Internet, och inte heller den som får störst spridning. 
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3.3 Urval av företag 

Vi har valt att observera och analysera fem företag och deras användning av sociala medier. Av 

utrymmes- och tidsskäl anser vi detta vara en acceptabel mängd som kan ligga till grund för den 

empiriska insamling av data som krävs för att besvara frågeställningen. De fem företag som vi 

har valt är Telia (TeliaSonera Sverige AB), Telenor (Telenor Sverige AB), Tre (Hi3G Access 

AB), Coop (Kooperativa Förbundet) och Comviq (Tele2). Dessa fem har valts med anledning av 

att de enligt Östlund (2014) i branschtidningen Dagens Media rankats som bland de 20 företag 

med störst annonsinvesteringar i Sverige år 2013, direktreklam exkluderat. Skälet till att vi utgår 

ifrån Östlunds (2014) artikel när vi gör urvalet är att då företagen i fråga har uppvisat en önskan 

om att vara synliga för nuvarande och presumtiva kunder i och med dessa investeringar, anser vi 

det även vara tänkbart att de anammar nya kommunikations- och marknadsföringstekniker samt 

använder ett flertal olika tekniker och finns på ett spritt antal medier, sociala sådana inkluderat. 

Av dessa anledningar är det möjligt att de använder “Real-Time Marketing”. 

 

Vi väljer även att avgränsa oss till företag som använder både Facebook och Twitter, och att 

användandet av konton på dessa sociala medier styrs från ett ”centraliserat” sådant. Således 

inkluderas inte företag som marknadsförs under olika varumärken – exempelvis Unilever med 18 

stycken sådana i Sverige (Unilever, 2015) – eller ICA som tillåter enskilda ICA-butiker driva 

egna konton på sociala medier. Det är därför värt att påpeka att det på listan finns andra företag i 

Sverige med större annonsinvesteringar än de fem valda. Med våra avgränsningar i åtanke var 

det följaktligen endast 11 av 20 företag vars användning möjliggjorde vår undersökning. Genom 

att utgå ifrån Östlunds (2014) artikel genomförde vi således först ett strategiskt urval av företag, 

vilket möjliggör för generalisering av resultat (Esaiasson et al., 2012, s. 158). Utifrån de 11 

stycken möjliga företag genomförde vi sedan ett slumpmässigt urval av 5 stycken. Vi menar att 

detta är ett lämpligt förfarande för att uppfylla forskningens syfte och besvara frågeställningen. 
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Tabell 3.2 - Företagsinformation 

 

3.4 Data 

Poster på företagens Facebook-”pages” och Twitter-sidor har publicerats mellan 1/1 2014 –

5/12/2014. Vi valde att observera företagens aktiviteter mellan dessa datum för att få en 

överskådlig mängd data som är motiverat till uppsatsens omfattning. Ett särskilt argument till 

varför det kan vara av betydelse att påbörja observationen redan i början av året är att en av vad vi 

vill se som Sveriges största mediala händelser – Melodifestivalen – började 1 februari. Under 7-

23 februari pågick även vinter-OS i Sotji, Ryssland. Under senare halvan av året, i juni, startade 

en annan stor medial händelse: fotbolls-VM i Brasilien, som pågick från 12 juni till och med 13 

juli. Denna tidsram gör att vi även möjliggör för att observera om företagen främst använder 

säsongsbaserad kommunikation och marknadsföring såsom sommar-, skolstart-, höst- och 

julteman. Dessutom ägde det rum ett riksdags- och kommunalval 14 september, inför vilket många 

debatter, utspel samt diskussioner genomfördes. Under dessa stora händelser – fotbolls-VM, OS 

och riksdagsval är som bekant endast vart fjärde år – är det rimligt att anta att företag haft tillfälle 

att genomföra både planerade och oplanerade kommunikations- och marknadsföringsåtgärder. Vår 

tro är att dessa 11 månader i denna tvärsnittsundersökning resulterar i data som gör att vi med hjälp 

Företag Telia Telenor Tre Coop Comviq 

Bransch Telekom Telekom Telekom Partihandel Telekom 

Omsättning 2013-12 

(tkr)  

108 949 000 6 457 392 

 

12 122 368 26 946 922 

 

13 063 844 

 

Ägarförhållande Publikt AB Publikt AB Privat AB Ekonomisk 

förening 

Privat AB 

Säte (HQ) Stockholm, 

Sverige 

(TeliaSonera 

Sverige AB) 

Stockholm, 

Sverige 

/Fornebu, 

Norge 

(Telenor 

ASA) 

Stockholm, 

Sverige 

(Hi3G 

Access AB) 

Solna, 

Sverige 

(Kooperativa 

Förbundet) 

Kista, 

Sverige 

(Tele2 AB) 

Använda sociala 

medier 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube, 

LinkedIn 

Facebook, 

Twitter 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube, 

LinkedIn, 

Instagram 

YouTube, 

Twitter, 

Instagram, 

Facebook 

Annonsinvesteringar 

2013 (mkr) 

469 450  413 360 270 
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av den kvantitativa innehållsanalysen och kvalitativa textanalysen kan dra generaliserande 

slutsatser för att besvara forskningsfrågan. Se Tabell 3.4 för att se fördelningen av kodad data per 

företag och totalt antal kodad data. 

 

Företag Telia Telenor Tre Coop Comviq 

Kodade 

uppdateringar  

393 104 408 776 300 Totalt: 

1981 

Tabell 3.4 – Kodade uppdateringar per företag 

 

3.5 Genomförande av kodning med tillhörande kodschema 

Den data som har kodats har samlats in från uppdateringar på företagens sidor på Facebook samt 

Twitter. Dessa benämns som ”tweets” när det kommer till Twitter och ”uppdateringar” när det 

handlar om Facebook, och är våra analysenheter. Alla inlägg på båda plattformarna från 1/1/2014 

till 5/12/2014 har granskats. Instansning och bearbetning av data skedde i Microsoft Excel. En 

uppdatering kan se väldigt olika ut – exempelvis kan den bestå av ett videoklipp, en bild, en länk, 

bara text eller en kombination av dessa. Har det till exempel publicerats ett videoklipp medför 

detta att vi undersökt denna för att säkerställa vilken sorts reklam eller kommunikation det handlar 

om. Detta på grund av att vi anser att det är just videoklippet som är den avsedda reklamen eller 

kommunikationen och inte själva uppdateringen på det sociala mediet i sig, samt att det möjliggör 

för en senare kvalitativ textanalys. När det gäller kodningsprincipen har vi utgått ifrån 

huvudandelsprincipen, vilket innebär att data kodats till den variabel som den huvudsakligen har 

syftet att uppnå (Esaiasson et al., 2012, s. 207). Exempelvis kan en uppdatering på sociala medier 

vara av både informativ karaktär samtidigt som den innehåller en tävling – vi har i det fallet 

analyserat vilken som är huvuddelen av innehållet samt vad uppdateringens egentliga syfte är och 

kodat därefter. Nedan följer en lista med de definitioner på de variabler som används i kodschemat. 

 

Kodschemat skall tolkas på följande sätt: Variabel: definition. 

 

Säsong: Reklam som anpassats för högtider eller andra dagar som är återkommande varje år i den 

svenska almanackan. Exempel på detta är önskan om glad påsk eller uppdateringar som har med 

midsommar att göra. 
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Reklam: Med reklam avses erbjudanden, reklam för enskilda produkter eller liknande i syfte att 

tydligt sälja. Detta gäller exempelvis typen “köp 3 betala för 2” men också kunderbjudanden som 

kan vara exklusiva för det företagets befintliga kunder samt prisuppgifter. Andra inlägg som kodas 

som reklam är om de tydligt framhäver varumärket, det vill säga tydliga inlägg som i första hand 

inte är säljande utan ger företaget som varumärke reklam – exempelvis utmärkelser och priser som 

företaget i fråga mottagit, som ur ett långsiktigt perspektiv kan antas förbättra varumärket.    

 

Info: Med denna variabel avses framför allt information från företagen som inte har syfte att sälja, 

exempelvis nya butiksöppningar, olika evenemang som företaget medverkar i eller kommer att 

medverka i eller information om presskonferenser där en ny produkt presenterats.  Det kan också 

vara meddelanden som inte har med företaget att göra alls, till exempel allmän kuriosa.  

 

Tävling: Tävlingar som hålls av företag på sociala medier eller som länkas därifrån. Dessa kan 

exempelvis vara fototävlingar, bloggtävlingar eller tävlingar om biljetter.  

  

Kundservice: Med denna variabel avses meddelanden om driftstörningar, kommande planerade 

avbrott, akut information och säkerhetsmeddelanden. Även dialog med kunder eller andra 

användare som ställer frågor och där företaget svarar kodas som “Kundservice”.  

  

Real-Time Marketing: ”Real-Time Marketing” enligt vår definition. Se rubrik 3.9.  

  

Re-tweets/delningar: När företag delar eller “re-tweetar” andras innehåll så att det syns på 

företagens egna sidor. På Twitter står det explicit “re-tweeted”. 

 

3.6 Operationalisering 

Operationaliseringen av den kvantitativa innehållsanalysen har gått till som sådan att data som 

framkommit under kodningens gång presenteras i empirikapitlet via relevant statistik på vad de 

undersökta företagens uppdatering på sociala medier innefattar, variabelfrekvenser och exempel 

från varje variabel tagna ur datamängden för att möjliggöra en kvalitativ analys. Den empiriska 
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forskningens data presenteras uppdelat efter respektive företag för att pedagogiskt underlätta för 

presentation av resultat, analys och jämförelse företag emellan. 

  

I analyskapitlet har sedan den framtagna statistiken och observationer relevanta för denna 

forsknings syfte presenterats, kommenterats och analyserats utifrån teorier i tidigare teorikapitel. 

Exempel från den kvantitativa undersökningen och analys ligger sedan till grund för textanalys där 

vi bland annat analyserar formuleringar och ordval, det vill säga lexikal analys, samt analyserar 

interaktioner och relationer med fokus på teorier presenterade i teorikapitlet. Utifrån dessa analyser 

ställer vi sedan resultatet mot tidigare teori från teoriavsnittet för att beskriva företagens aktiviteter 

på sociala medier och för att slutligen kunna besvara frågeställningarna. 

 

3.7 Forskningens reliabilitet och validitet  

Efter att ha presenterat vår metod är det lämpligt att diskutera uppsatsens övergripande reliabilitet 

och validitet. Validitet är frågan om vi mäter det vi avser att mäta. Reliabilitet handlar om 

forskarens objektivitet och uppsatsens reproducerbarhet, det vill säga, om en annan forskare skulle 

dra samma slutsatser som oss från samma material. (Esaiasson et al., 2012, ss. 207-208) En 

illustration av deras funktioner kan liknas vid att skjuta med pil och båge. För perfekt validitet vill 

du att pilen ska träffa i mitten, reliabiliteten speglar din förmåga att repetera det föregående 

försöket.  

 

Gällande vår reliabilitet finner vi den hög till följd av att vi noga och försiktigt valt de källor vi 

använt oss av. Detta tillsammans med att vi genom vår operationalisering redogör för våra 

variabler och processer därmed vill uppnå en så hög transparens i uppsatsen som möjligt. För att 

öka uppsatsens reliabilitet har vi genomfört reliabilitetstest där vi undersökt både intra- och 

interkodarreliabilitet på det kodade materialet. Vi ämnar med detta att testa undersökningens 

kvalitet och noggrannhet. Interkodarreliabiliteten utfördes som sig bör av samma person som 

ursprungligen kodat materialet, och detta reliabilitetstest utfördes på hela datamängden. 

Intrakodarreliabilitetstestet utfördes som så att en uppsatsförfattare annan än den som 

ursprungligen observerat och kodat företagens aktiviteter på de valda sociala medierna genomfört 

en omkodning. På grund av datamängdens omfattning och tidspress har vi inte kunnat 



Uppsala universitet  Daniel Miesenberger de Morais 

Kandidatuppsats HT-14  Oscar Kjellström 

 

36 

intrakodarreliabilitetstesta all det material vi har – istället valde vi att undersöka reliabiliteten på 

data som ett (1) företag genererat. Resultatet av denna intrakodarreliabilitetskontroll visade att den 

ursprungliga kodningen och omkodningen överensstämmer till 83,6 %. Resultatet av 

interkodarreliabiliteten, som utfördes på hela datamängden, uppgick gick till 87,4 %. Vi finner det 

vara tillfredställande resultat som visar att undersökningen och kodningen av data är av hög 

kvalitet, vilket således medför, anser vi, att reliabiliteten är hög. 

 

För att understryka att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta följer här en redogörelse för vår 

giltighet och validitet. Vi ska ta i beaktning att företagen är olika transparenta på sociala medier 

vilket kan påverka vår totala validitet om vi jämför företagen. Fortsättningsvis anser vi, berörande 

sociala medier, att det sker mycket forskning kring ämnet som till viss del berör de fenomen vi vill 

studera. Vilket kan ge uppsatsen ytterligare validitet då vi inte själva finner att dessa ämnen och 

fenomen bör studeras. Hade vi studerat fler företag hade vår validitet varit högre framför allt 

gällande den kvantitativa delen. Gällande begreppsvaliditeten anser vi oss, i den tydligaste mån vi 

förmår, ha redogjort och definierat de begrepp som vi använder i vår uppsats – vi har bland annat 

utvecklat en egen definition av “Real-Time Marketing”. Genom att studera både akademiska texter 

och relevant litteratur, som dock i vissa fall inte är “peer-reviewed”, anser vi att vi samlat på oss 

tillräckligt med kunskap för att på ett tydligt och giltigt sätt definierat våra begrepp för att minimera 

tvivel och missförstånd kring dessa. Vi anser också att vi kommit fram till ett resultat som med 

andra metoder kan upprepa detta resultat till den grad det är rimligt. 

 

3.8 Val av primär- och sekundärkällor 

Då uppsatsen och forskningen berör en så samtida, modern och ständigt utvecklade 

kommunikationsplattform som sociala medier faktiskt är, finnes tonvikten av den teori vi använder 

oss utav hos akademiska artiklar som i de flesta fall är yngre än 10 år. Sociala medier är, som 

noterat ovan, en ständigt utvecklande kommunikationsplattform vilket gör att de artiklar som är 

ifrån 00-talet möjligtvis kan ses som föråldrade när det kommer till de tekniska aspekterna och 

olika möjligheter som sociala nätverk erbjuder. Trots detta finner vi att sociala mediers potential 

och framtidsutsikter kunde diskuteras redan då, och de teorier som finns kring företagens 

kommunikationsaktiviteter och vad de har för implikationer på såväl användare som varumärken 
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bör gå att applicera än idag. Vi tror också att vår användning av artiklar från 2010-talet väger upp 

risken med de tidigare sådana, och flertalet av de nyare artiklarna refererar till de äldre. Merparten 

av artiklarna är från akademiska tidskrifter och är således ”peer-reviewed”, vilket gör att vi anser 

dessa ha en hög grad av tillförlitlighet – speciellt i de fall forskare korsrefererar till varandra. Dessa 

artiklar har hittats via sökning i databaser såsom Business Source Premier, Emerald samt 

Communication & Mass Media Complete. Vid enstaka fall har vi använt oss utav nyhets- och 

branschtidningar för att beskriva exempelvis nyhetshändelser och statistik inom digitala medier, 

eller tidningar knutna till universitet såsom Harvard Business Review. 

  

Då ”Real-Time Marketing” är ett förhållandevis nytt begrepp – i alla fall sett till det nya sättet det 

används på via sociala medier – har vi haft svårt att hitta artiklar från akademiska tidskrifter eller 

annan akademisk litteratur som behandlar ämnet och användandet. De böcker som vi använt och 

behandlar ”Real-Time Marketing” finnes dock bland annat på Uppsala universitets bibliotek vid 

Ekonomikum såväl som på Handelshögskolan i Stockholm, vilket vi tycker vittnar om en grad av 

tillförlitlighet.   
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3.9 Vår definition av ”Real-Time Marketing” 

 Som vi tidigare nämnt i teori-kapitlet av vår uppsats finns det inte en konsensus angående en (1) 

definition av ”Real-Time Marketing”. Således ämnar vi här definiera vad vi menar med ”Real-

Time Marketing” och vilken del av denna som vi har för avsikt att undersöka. Nedan följer vår 

definition: 

 

  
”Real-Time Marketing” är en kommunikations- och marknadsföringsstrategi som tar 

tillvara på en aktuell nyhetsrapportering eller händelse i exempelvis nöjesindustrin, 

politiska scenen, idrottsvärlden, Internet eller samhället. Företaget eller organisationen i 

fråga använder denna aktuella händelse som en hävstång för att exponera sitt varumärke. 

Med aktuell åsyftas att det fortfarande skall vara omtalat i medier och händelsen skall inte 

anses vara överspelad. En händelse som bör ses som aktuell när den fortfarande 

debatteras de efterföljande veckorna efter inträffandet, men ses som överspelad när nyare 

och mer aktuella händelser dominerar medier eller är på agendan. Exempelvis vore det 

”Real-Time Marketing” om Toblerone dagarna – eller timmarna – efter Sahlins 

”Tobleroneaffär” år 1995 lanserade en kampanj där en Toblerone inhandlas med ett ros-

prytt kreditkort, men ej klassificeras som detta om denna istället lanseras månader efter. 

Händelsen skall vara av oplanerad och oväntad karaktär. Således är en reklam- eller 

kommunikationskampanj som belyser förslagsvis finalen i fotbolls-VM under det aktuella 

mästerskapet ej är att klassificera som ”Real-Time Marketing” – däremot är det ”Real-

Time Marketing” om kampanjen belyser en oplanerad händelse under matchen såsom en 

specifik utvisning eller oväntat resultat.  
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4. Resultat - Företagens användning av sociala medier 

I denna del av uppsatsen ämnar vi redovisa de observationer vi genomfört och sedermera kodat 

utefter vårt kodningsschema. Vi presenterar resultaten uppdelat efter respektive företag med 

diagram, förklarande text och exempel på varje variabel. Vi avslutar sedan kapitlet med 

sammanfattande och jämförande statistik företagen emellan för att tydligare belysa eventuella 

likheter och skillnader. 

4.1 Telia 

 

Figur 4.1.1 – Antal uppdateringar för Telia, absoluta frekvenser 

 
Figur 4.1.2 – Antal uppdateringar för Telia, relativa frekvenser 
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Figur 4.1.3 – Telias uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter  

 

Under perioden 1/1/2014 och 5/12/2014 observerades och kodades totalt 393 stycken 

uppdateringar på Telias Twitter- och Facebook-konton, varav ingen av dessa kodades som “Real-

Time Marketing”. Telias Twitterkonto har cirka 14 400 följare och cirka 106 100 på Facebook. 51 

% av uppdateringarna  –202 stycken – kodades som “Info” följt av “Reklam” som stod för 24 % 

av innehållet, vilket syns på Figur 4.1.2. Twitter har använts i större utsträckning än uppdateringar 

på Facebook: 318 respektive 75 uppdateringar. Telias användning av Twitter-kontot består till 

mestadels av text. Bilder och videos förekommer, men observationerna är till större delen 

uppdateringar där endast text förmedlar budskapet. Facebook-sidan innehåller mestadels 

textbaserade inlägg men här använder de sig av bilder i större utsträckning än på Twitter. De länkar 

i större utsträckning till sina reklamfilmer på Facebook jämfört med på Twitter. Inlägg på dessa 

sociala plattformar sker dagligen. Deras Twitteranvändning består av vad vi kodat som 

“Kundservice”, där driftinformation förmedlas och där Telia svarar på kundernas frågor. Se nedan 

för konkreta exempel på respektive variabel som vi under forskningens gång kodat.  
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Säsong: 

”Vad gör du av den extra timme vi fick i morse tack vare omställningen till normaltid? Vi vill 

tipsa om slutspurten av oktober-rean i Videobutiken: http://bit.ly/1rrKbgL” 

 

Reklam: 

”Idag är det Hockeylördag! Det innebär två matcher och studiosnack, sammanlagt 6 timmar. 

Först ut Djurgården-HV71 som sedan följs av Luleå-Växjö. Allt detta som Pay-per-view för 

endast 199 kr!” 

 

Info: 

”Är du i Ljungbytrakten de närmaste dagarna? Här är en bild när vi byggde om. Missa inte 

återöppningen av vår butik på Föreningsgatan 6 A i Ljungby. Vi öppnar igen den 10 oktober. 

Välkommen!” 

 

Tävling: 

”Vill du gå på bio Uma Thurman i Stockholm på fredag? Tävla om biljetter på 

http://b.st/021kun” 

 

Kundservice: 

”Kort stop på bredbandet natten mellan 20-21 september 

Telia moderniserar löpande det fasta bredbandsnätet och kommer därför att göra ett byte av 

teknikplattformen. Bytet kommer ske natten mellan 20 september och 21 september klockan 

00:00-08:00. Ni kan uppleva ett kort avbrott under den här tiden. ” 

 

Retweet/delning: 

”Telia kundservice retweetade Jimmy Vai @ JimmyVai 

#teliaiphonekö Först i kön i malmö. Kl 12.20 :-) @Telia_service” 

 

 

 

 

http://b.st/021kun
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4.2 Telenor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.1 – Antal uppdateringar för Telenor, absoluta frekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2 – Antal uppdateringar för telenor, relativa frekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.3 – Telenors uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter  
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Telenor var de som stod för minst antal uppdateringar jämfört med de fyra andra företagen. Totalt 

observerades och kodades 104 stycken uppdateringar, varav 0 under variabeln “Real-Time 

Marketing”. Den större delen av de 104 uppdateringarna kodades som “Info” och “Kundservice” 

– 34 % respektive 32 %. På tredje mest kodade variabel ses “Tävling” på 19 % av observationerna. 

Tillsammans står de tre variablerna för 85 % av observationerna. Telenor använder sin Twitter i 

mindre utsträckning jämfört med sitt Facebook-konto: 25 uppdateringar gjordes på Twitter mellan 

1/1/2014 och 5/12/2014 medan 79 stycken uppdateringar gjordes på Facebook . Telenor har cirka 

2300 följare på Twitter och 34 200 på Facebook. Se nedan för konkreta exempel på respektive 

variabel som vi under forskningens gång kodat. 

 

Säsong: 

”Vår julkalender är i full gång, med ett nytt erbjudande varje dag fram till julafton! Titta in på 

http://adventskalender.telenor.se/ och se vad som döljer sig under dagens lucka…” 

 

Reklam: 

”Från och med nu får alla som köper en mobil med Telenor Change byta till ny mobil varje år.” 

 

Info:  

”Nu börjar julkänslorna komma och vi på Telenor Sverige vill passa på att önska er alla en fin 

dag! Nu blir det pepparkakor och lussebullar…/Ken” 

 

Tävling: 

”Vinterstudion har börjat sända och idag utlovas det snö i mer eller mindre hela landet norr om 

Dalarna. Hur ser din vinteruppladdning ut? Tävla och vinn en skidsemester med Skistar!/ Kimmo 

Tävlingsregler hittar man här: http://www.telenor.se/privat/kampanj/skistar” 

 

Kundservice: 

”Vi har för närvarande problem med inkommande samtal till Sverige, främst från följande 

länder: England, Tyskland, Italien, Frankrike, Österrike och Belgien. Vi arbetar för att lösa 

problemet så fort som möjligt. /Kimmo” 

http://adventskalender.telenor.se/
http://www.telenor.se/privat/kampanj/skistar
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4.3 Tre 

 

Figur 4.3.1 – Antal uppdateringar för Tre, absoluta frekvenser 

 

Figur 4.3.2 – Antal uppdateringar för Tre, relativa frekvenser 

 

Figur 4.3.3 – Tres uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter 

 



Uppsala universitet  Daniel Miesenberger de Morais 

Kandidatuppsats HT-14  Oscar Kjellström 

 

45 

Under den aktuella perioden observerade vi och kodade vi totalt 408 uppdateringar på Tres 

Twitter- och Facebook-konton, varav 0 kodades som “Real-Time Marketing”. Av dessa 408 

uppdateringar gjordes 301 på Twitter och 107 på Facebook.  Tre har cirka 3600 följare på Twitter 

och 52 900 på Facebook. Den största andelen av datan gick att kodas under variabeln “Info”, vilken 

stod för 201 observationer (49 %). Den näst högsta frekvensen fanns under variabeln “Reklam”, 

vilken återkom 146 gånger (36 %). Tillsammans uppgår de till 85 % av Tres kodade data. Den 

tredje var “Kundservice” med 39 (9%) kodade uppdateringar. Se nedan för konkreta exempel på 

respektive variabel som vi under forskningens gång kodat. 

 

Säsong: 

”Selfiepinnen – den perfekta julklappen? Fler julklappar under 200 kr:  

3jul2014.se youtu.be/PqEONs1go8 #selfie” 

 

Reklam: 

”Köp iPhone 5c med 3Total 2GB inkl 2 par hörlurar från Urbanears för 299 kr/mån I 24 mån. 

tre.se/privat/erbjuda…” 

 

Info: 

”IDAG ÄR DET INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN. HURRA HURRA HURRA 

HURRA. #CAPSLOCK #CAPSLOCKDAY” 

 

Tävling: 

”Glöm inte bort att du kan tävla om Rinkside 3-platser på matcherna.  

Rinkside3.se/competition.ht… #rinkside3” 

 

Kundservice: 

”Vi felsöker just nu problemet, en lösning kan vara att starta om mobilen eller söka nät manuellt” 
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Retweet/delning: 

”Tre Sverige retweetade Peter sibner @PeterSibner 

Ikväll håller jag i trådarna i Rinkside 3. HV71-Växjö står på menyn och det rullar redan in 

kommentarer. Itunes.apple.com/se/app/rinksid… #rinkside3” 

 

4.4 Coop 

 

Figur 4.4.1 – Antal uppdateringar för Coop, absoluta frekvenser 

 

Figur 4.4.2 – Antal uppdateringar för Coop, relativa frekvenser 
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Figur 4.4.3 – Coops uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter 

 

Coops engagemang på de sociala medierna mellan 1/1/2014 och 5/12/2014 uppgår till 776 stycken 

kodade uppdateringar, varav 0 var ”Real-Time Marketing”. Den variabeln med högst frekvens i 

insamlad data var ”Info” med 397 stycken kodade uppdateringar, vilket uppgår 51 % av Coops 

uppdateringar. Den näst mest frekventa kodade variabeln var ”Reklam” med 162 uppdateringar 

(21 %), följt av ”re-tweets/Delningar” med 134 stycken (17 %) kodade uppdateringar. Vad gäller 

val av sociala medier och fördelningen mellan Facebook- och Twitter-uppdateringar visar data att 

89 % av kodat data (691 uppdateringar) insamlades från Coops Twitter-konto och resterande 11 

% (85 uppdateringar) återfanns på deras Facebook-konto. Coop har cirka 1400 följare på Twitter 

och 177 700 på Facebook. Se nedan för konkreta exempel på respektive variabel som vi under 

forskningens gång kodat när vi undersökt Coop.  

 

Säsong: 

”Bukett med sju rosor för 29:90 idag i alla Coop-butiker. Instagram.com/p/kZU4c2P3nF” 

 

Reklam: 

”Medlemstips! Psssst….hemligt….imorgon kl 10 släpper vi förköpsbiljetter till en turné med en 

av Sveriges största artister. Ledtråd: artisten medverkar just nu i ett populärt tv-program. 

Håll koll och boka här: https://www.coop.se/MedMera-kortet/partnererbjudanden/” 

 

Info: 

”Vinnare av Änglamarkpriset 2014: Jord på trynet. Stort grattis!” 

https://www.coop.se/MedMera-kortet/partnererbjudanden/
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Tävling: 

”Hitta tävlingen i Poängshoppen i Coops app - chans att vinna finfina priser. 

Gör såhär: 

Ladda ner Coops app….om du inte redan har den :)”  

 

Kundservice: 

”Varning för samtal, bluffmejl och sms om presenkort m.facebook.com/story.php?” 

 

Retweet/delning: 

”CoopSverige retweetade Anette Gustawson @AGustawson 

Det är bara att hosta upp stålarna so vi kan producera! Varubrist hotar ekotrenden - Nyheter – 

norrteljetidning.se” 

 

4.5 Comviq 

 

Figur 4.5.1 – Antal uppdateringar för Comviq, absoluta frekvenser 
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Figur 4.5.2 – Antal uppdateringar för Comviq, relativa frekvenser 

 

 

Figur 4.5.3 – Comviqs uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter 

 

Efter att ha undersökt och kodat Comviqs aktiviteter på sociala medier kom vi fram till resultatet 

som uppvisade 300 observerade och kodade uppdateringar, varav en (1) var en sådan som vi 

kodade under variabeln ”Real-Time Marketing”. Den största andelen uppdateringar på Comviqs 

konton finnes under variabeln ”Kundservice” på 33 % (98 stycken uppdateringar). Den näst mest 

och tredje mest frekventa variabeln var ”Reklam” och ”Re-tweets/delningar” med 25 % (76 

uppdateringar) respektive 22 % (65 uppdateringar) av Comviqs kodade data. Av den data vi kodat 

har 33 % (99 uppdateringar) observerats på Comviqs Facebook-konto, medan 67 % (201 

uppdateringar) fanns på Twitter. Comviq har cirka 105 000 följare på Facebook och 300 följare på 

Twitter. Den uppdatering som vi kodade som ”Real-Time Marketing” lades upp på Facebook den 
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12 november och består av två bilder samt en bildtext som säger: ”Att landa på komet: krångligt! 

Att ringa en kompis med Sveriges lägsta fastpris: jätteenkelt!”. Anledningen till att denna 

uppdatering kodats som ”Real-Time Marketing” är att ESA:s (European Space Agency) sond 

”Philae” landade på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko den 12 november – det var första 

gången i världshistorien som detta hänt, vilket fick medial uppmärksamhet. Se nedan för konkreta 

exempel på respektive variabel som vi under forskningens gång kodat när vi observerat Comviqs 

sociala medier-konton, inklusive den uppdatering vi kodat som ”Real-Time Marketing.” 

 

Säsong: 

”Julstämning är ingenting man får, det är något man hittar hos oss på Snapchat. Vad heter du 

där?” 

 

Reklam: 

”Everybody in the whole wide woooooorld gillar billigt fastpris och förköp. Boka biljetter till 

One Directions konsert i Sverige före ordinarie biljettsläpp! Den 30 oktober kl. 9.00 börjar det. 

Klicka här:” 

 

Info: 

”Vi tycker det är coolt att vara schysst. Skulle du internetdela till en person i nöd?” 

 

Tävling: 

”Supervalår! Vem ska få makten? Tio finalister i vår DJ-tävling tävlar om vem som ska få öppna 

Summerburst 2014. Kom ihåg att det är DU som bestämmer. Rösta på din favorit och vinn 

biljetter till festivalen: http://bit.ly/FinalSummerburst” 

 

Kundservice: 

”Hej @ffforward! Vi har för tillfället tekniska problem i våra inloggningstjänster, men vi jobbar 

på att lösa det så fort som möjligt.” 

 

 

 

http://bit.ly/FinalSummerburst
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Retweet/delning: 

”Comviq retweetade Prylkoll.se @prylkoll 

Karim från Comviq ger Krister kärlekstips wp.me/p2H7ob-aMD” 

 

Real-Time Marketing: 

 

4.6 Sammanfattande jämförelser 

Variabel Mest frekventa företag 

Säsong Coop 

Reklam Telia 

Info Coop 

Tävling Coop 

Kundservice Comviq 

Real-Time Marketing Comviq 

Re-Tweets/Delningar Coop 

 Tabell 4.6.1 – Mest frekventa företag utifrån respektive variabel 
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Företag Telia Telenor Tre Coop Comviq 

Antal följare – 

Facebook 

106 100 34 200 52 900 177 700 105 000 

Antal följare – 

Twitter 

14 400 2 300 3 600 1 400 300 

Tabell 4.6.2 – Företagens antal följare på Facebook och Twitter 

 

 

 

Figur 4.6.3 – Företagens absoluta frekvensfördelning per uppdatering 
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Figur 4.6.4 – Företagens antal uppdateringar fördelade på Facebook och Twitter 

 

 

Figur 4.6.5 – Företagens totala och relativa fördelning mellan Facebook och Twitter 

 

Majoriteten av undersökta företag använde i större utsträckning Twitter framför Facebook för att 

kommunicera, 78 % (1536 uppdateringar) respektive 22 % (445 uppdateringar), vilket går att 

utläsa i Figur 4.6.5. Coop, Telia, Tre och Comviq använde Twitter i fler fall än Facebook, medan 

Telenor använde Facebook. Endast Comviq hade en uppdatering som vi kodade under variabeln 

”Real-Time Marketing”. De företag som var störst i respektive kategori (absoluta frekvenser), 

presenterat i Tabell 4.6.1, var följande (frekvens inom parantes): Säsong: Coop (45), Reklam: 

Coop (162), Info: Coop (397), Tävling: Coop (33), Kundservice: Comviq (98), Real-Time 

Marketing: Comviq (1), Re-tweets/Delningar: Coop (134). 
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen ämnar vi analysera data som kodats och presenterats i empirikapitlet 

utifrån teorier och begrepp som tidigare beskrivits i teorikapitlet. Detta analyskapitel 

presenteras i likhet med tidigare kapitel uppdelat utifrån respektive företag. Vi börjar först med 

att kvantitativt analysera den data och statistik vi undersökt och presenterat, och fortsätter sedan 

med att mer ingående kvalitativt analysera vad som förmedlas i företagens uppdateringar på 

sociala medier. Dessa analyser skall sedan ligga till grund för en sammanfattande och avslutade 

diskussion som syftar att besvara frågeställningarna. 

 

5.1 Telia 

5.1.1 Hur använder Telia sina sociala medier? – En kvantitativ analys. 

Som presenterat i tidigare empirikapitel kan vi dra slutsatsen att Telia i betydligt större 

utsträckning använder sig utav Twitter som plattform för att nå ut med sin kommunikation: 81 % 

av de 393 uppdateringarna observerades på Twitter. I princip en fjärdedel av kommunikationen 

som Telia för via sociala medier visar sig vara vad vi kodat som ”Reklam” – 24 % – vilket vi anser 

inte bäddar för någon större dialog med publik och kunder på Internet i fallet Telia. 51 % respektive 

17 % av uppdateringarna var ”Info” och ”Kundservice”, vilket betyder att 51 % av Telias 

uppdateringar var av den sort som bäddar för direkt interaktion med användare av sociala medier 

mer än traditionell kundservice och säljande reklam med begränsat utrymme för stor diskussion 

och interaktion. Telias uppdateringar handlar mycket om reklam och information – tillsammans 

har de 75 % av Telias totala uppdateringar. Detta går att liknas vid Schultz & Peltiers (2013) 

forskning som visar att företag använder sociala medier i allt för stor utsträckning för att sälja via 

rabatter och ”sales promotion”. I likhet med de sämre hotellen i Floreddus et al. (2014) forskning 

går det med detta synsätt att påstå att Telia går miste om ett tillfälle att interagera med mottagarna. 

Då Telia bevisligen till stor del använder sociala medier för att göra reklam går de miste om att 

förbättra sin ”reputation”, sitt anseende, om vi ser till vad både Floreddu et al. (2014) och Benoit 

(1997) hävdar: anseende handlar om hur andra uppfattar en – inte nödvändigtvis hur det faktiskt 

stämmer överens med verkligheten. Det finns en risk att Telia, precis som vissa hotell i Floreddu 

et al. (2014) forskning, använder sociala medier som en lågkostnadsversion av traditionella 

marknadsföringskanaler. 
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Det är anmärkningsvärt att Telia, som har 106 100 följare på Facebook, väljer att uppdatera 

Twitter-kontot med 14 400 följare fler gånger än det på Facebook. Det är möjligt att livslängden 

på en “tweet” anses vara kortare, men Telia bör ta i beaktning att vidden av potentiell publicitet 

bör vara långt mycket större på Facebook. Under vår undersökning har antalet “likes” och 

kommentarer på Telias uppdateringar varit låg sett till hur många följare de har. Det är sällan de 

får fyrsiffrigt antal likes, om ens tresiffrigt. Det finns dock potential – det är oklart hur många 

användare Telia når ut till då vi inte har intern statistik, men en uppdatering (video) den 24 

november har exempelvis till dags dato (2015-01-19) 1,369,852 “views”, 2 824 “likes”, 90 

kommentarer och 115 delningar. Uppdateringen efter den fick blott 23 “likes”, 12 kommentarer 

och 13 delningar; en markant skillnad. Det går följaktligen att spekulera kring hur Telia faktiskt 

använder sig utav Facebooks algoritm för att öka antalet visningar. Vi vill således påstå att deras 

”Corporate Communication” och interaktion med användare via dialoger kan förbättras mer än att 

sporadiskt agera kundservice som hänvisar till deras kundservice-telefon, och ställer oss frågande 

till varför det inte finns en tydligare Facebook-fokus. 

 

5.1.2 Vad innehåller Telias uppdateringar på sociala medier? – En kvalitativ analys. 

 

Säsong-uppdateringar 

Säsongsuppdateringen behandlar omställningen till vintertid och refererar till denna som 

”normaltid”, och ställer en öppen fråga angående vad publiken gör med denna extra timme. De 

fortsätter sedan med att framföra reklam beträffande en realisation de har i deras videobutik. 

Genom att ställa denna fråga som egentligen är irrelevant för Telia som företag uppmanar de 

publiken till interaktion och öppnar upp för en dialog, och faktumet att de framhäver en dagsaktuell 

situation gör denna uppdatering mer relevant för publiken. Vi anser inte att den är ett praktexempel 

av hur publik kan engageras, men ställt i förhållande till en nyöppning av en butik i Ljungby, vilket 

vi presenterar nedan under ”Info”-uppdateringar, ter den sig bättre. Det går även att se denna typ 

av uppdatering ur ett identitfikationsperspektiv. Burke (1957) menar att det huvudsakliga målet 

inte behöver vara att övertyga, och att det istället kan handla om gemensam identifikation. Genom 

att belysa denna aktuella händelse som Scott (2012), dock inte vi, skulle kunna klassificera som 

“Real-Time Marketing” visar Telia att även de ställer om till vintertid, och att även de får en extra 

timme. De försöker således att positionera sig på samma nivå som sina kunder och publik genom 
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att säga “vi är precis som ni, det som händer er händer även Telia” – det ger det stora företaget 

Telia en mer human, personlig, framtoning som säkerligen kan attrahera vissa att känna en 

identifikation och gemensam nämnare med dem. 

 

Reklam-uppdateringar 

Den uppdatering som kodats som “Reklam”, publicerad 15 november, innehåller endast 

information om att det är ”Hockeylördag” samt vilka matcher som spelas under dagen. De 

informerar även att dessa matcher går att följa via ”pay-per-view” och priset för detta. Ingenstans 

ställs en fråga och inte heller försöker de engagera publiken till dialog, diskussion eller annan 

interaktion – detta är en rent informativ uppdatering (dock säljande och således reklam). Denna 

uppdatering, precis som många av Telias uppdateringar inom ”Reklam”-variabeln, skulle även 

kunna ha publicerats i klassisk ”print-media” såsom dagstidningar, och är således av ”broadcast”-

karaktär. Mycket av det som Telia uppdaterar om när det kommer till reklam går att, som tidigare 

nämnt, jämföra med sådant som Schultz & Peltier (2013) nämner i sin forskning. Reklamen går 

mer eller mindre ut på att informera om en produkt, pris och plats, vilket gör att Telia negligerar 

den potential och de funktioner som sociala medier erbjuder.  

 

Info-uppdateringar 

Uppdateringen som vi kodat som ”Info” informerar om att det öppnats en ombyggd affär i 

Ljungby. De informerar om adress till denna, välkomnar publiken för nyöppning samt ställer en 

inledande fråga där publiken tillfrågas om de är i Ljungbytrakten inom de närmsta dagarna. Denna 

uppdatering anser vi inte är, i likhet med den tidigare, engagerande för publiken trots att det ställs 

en fråga. Möjligtvis går det att hävda att Telias aktivitet bygger en relation med de i närområdet 

och med andra då formuleringen är inbjudande, relativt informell och familjär. Ur det perspektivet 

är den interaktiv. Men, det går dock att ställa sig frågan om hur många av Ljungbys 27 277 invånare 

(Ljungby kommun, 2014) som faktiskt tar del av denna uppdatering, vilket gör denna uppdatering 

irrelevant för majoriteten av de personer som följer Telia på Facebook. Att den är irrelevant för 

majoriteten får konsekvenser i och med Facebooks algoritm där en uppdatering med stort antal 

”likes”, delningar eller kommentarer gör att nästa uppdatering premieras av Facebook med fler 

visningar hos följare (och vänner till följare) –  får uppdateringen låg interaktivitet kommer också 

nästa uppdatering att få lägre publicitet av Facebook. På grund av detta går det att dra paralleller 
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till McKennas (1995) artikel där hon bland annat behandlar ”broadcast”-modellen i 

marknadsföring och kommunikation. Nog för att Telia ställer en fråga, men är den verkligen 

inriktad för en dialog med publiken? Vi vill hävda att så inte är fallet, och att det i det närmsta 

återigen är en uppdatering som lika gärna skulle kunna ha synts i ”klassisk print-media”. 

Effektiviteten av denna uppdatering när det kommer till engagemang, dialog och 

relationsbyggande går således att diskutera. Inte heller är vi av den uppfattning att de uppvisar 

något av en expertis inom telekommunikation, vilket enligt Garners (2012) synsätt vore bra 

innehåll. 

 

Tävling-uppdateringar 

”Tävling”-uppdateringen den 2 november som behandlar en tävling där vinnaren kan gå på bio 

med Uma Thurman innehåller en fråga och en länk till tävlingen. Tanken med denna uppdatering 

är, antagligen, att länka och informera om tävlingen. Men vi anser att de går miste om ett tillfälle 

att engagera och interagera med publiken genom deras frågeformulering – ”Vill du gå på bio med 

Uma Thurman i Stockholm på fredag?” ger begränsade svarsalternativ; ja, nej eller kanske. För 

att få ökad spridning och kommentarer på denna uppdatering skulle de kunna ställt en öppnare 

fråga för att förenkla spridning som Garner (2012) menar är viktigt och möjligtvis även anpassat 

språket. Det är troligt att de som faktiskt vill gå på bio med Uma Thurman är fans av hennes 

tidigare filmer, och således känner igen hennes mest minnesvärda repliker. Genom att anpassa 

språket, som Garner (2012) nämner, är det tänkbart att det skulle leda till ökad interaktion med 

publiken, fler delningar och således exponera sitt varumärke mer om Telia exempelvis hade 

framfört tävlingen i en dialog ur ”Pulp Fiction” eller börjat uppdateringen med ett citat. 

 

Kundservice-uppdateringar 

Uppdateringen som behandlade ”Kundservice” informerade sakligt om att det skulle ske ett 

driftstopp på deras bredbandstjänst under en natt. Den var av rent informativt syfte och var inte en 

uppdatering som skapade interaktion företaget och publiken emellan. Ett, skulle vi vilja påstå, 

praktexempel på en uppdatering i ”broadcast”-modell som per definition saknar inslag av 

interaktion och skapande av engagemang. Frekvent var dessa uppdateringar rent sakliga och lade 

inte en grund för dialogskapande. Intressant vore om Telia mer ingående förklarade vad som låg 

bakom driftstopp, vilka åtgärder som tas och höll en dialog med drabbade för att aktivt visa att de 
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arbetar proaktivt snarare än reaktivt både när det gäller kundservice och problemlösningar. Än en 

gång borde Telia utnuttja de funktioner som sociala medier möjliggör. 

 

Re-Tweets/Delning-uppdateringar 

Telias ”re-Tweet/Delning” är en interaktion med publik då de besvarar en ”tweet” adresserad till 

dem, samtidigt som de bygger en “hype” angående lanseringen av den nya iPhone 6. Genom att 

visa upp – ”re-tweeta” – att det redan nu går att fysiskt köa för den nya telefonen gör att Telia går 

med i den digitala diskussionen som förs i etern kring telefonens ”release”. På så sätt blir Telia 

relevanta i diskussionen och interagerar med dem som står i kön – det går även att påstå att detta 

skulle kunna ge upphov till ”online word-of-mouth” som Baretto (2014) behandlar, och således 

större exponering av Telias varumärke. Tidigare år har fysiskt köande till nya mobiltelefoner fått 

medial uppmärksamhet, varför denna uppdatering skulle kunna anses som aktuell samtidigt som 

interagerande. Det skulle dessutom möjliggöra för en ökad identifikation med Telia – ur ett Burke- 

och identifikationsperspektiv skulle således detta kunna ses som “consubstantiality” och 

“identification and property”: Telia uppmärksammar och diskuterar iPhone precis som deras 

kunder, alltså uppstår en gemenskap. 

 

”Real-Time Marketing”-uppdateringar 

Någon uppdatering av Real-Time Marketing återfanns inte bland Telias 393 uppdateringar på 

Facebook och Twitter. 

 

Telias genomgående språkbruk 

Vi uppfattar Telias språkbruk i uppdateringarna av varierande formalitet som inte går i någon 

specifik riktning att den sticker ut som exempelvis väldigt informell eller väldigt formell. Vi 

uppfattar den, kort sagt, som ”ofarlig”, neutral och saklig – det är inte tänkbart att någon kommer 

störa sig på språkbruket. Kundservice-uppdateringarna är i regel sakliga samtidigt som 

uppdateringar kodade under ”Info” och ”Reklam – vilka möjligtvis har ett större utrymme för 

informellt och annorlunda språkbruk – inte heller uppvisar språkbruk som exempelvis går att 

relatera till ålder (exempelvis ungdomligt språkbruk) eller subkulturer. Då vi inte på förhand vet 

om demografin på Telias kunder är det tänkbart att detta i själva verket är en noga planerad strategi. 

Floreddus et al. (2014) forskning behandlade språkbruk för hotell, och visade att de hotell som i 
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större utsträckning uppdaterade med information som hade med själva hotellet att göra var de med 

sämre anseende. Deras forskning visade även att de branscher som tillämpade informellt språkbruk 

hade ett högt anseende. Med denna forskning i åtanke går det att hävda att Telia bör anpassa 

språkbruket till ett mer informellt sådant för att kunna ge en personligare bild av Telia och 

samtidigt behandla andra ämnen än företaget i sig. 

 

Telia på Vernuccios (2014) matris 

Vernuccios (2014) “openness-interactivity”-matris, som vi presenterade i teorikapitlet, anser vi är 

effektiv då den på ett tydligt sätt visar hur ett företag använder sig utav sociala medier. Låt oss 

försöka placera ut Telia i denna matris. Vi skulle vilja hävda att Telia i störst utsträckning använder 

sig utav ”consultation interactivity”. Det är användare som bestämmer vad och konsumerar det 

som sprids om Telia. Det är dock Telia som ligger bakom den information eller material som 

används genom att publicera bilder och videos samt i vissa fall svara på eventuella kommentarer. 

Telia svarar minst sagt sporadiskt och en obesvarad fråga som ställs av en användare på Twitter 

den 21 november talar för sig: “Har ni slutat svara på ens fråge tweets? Ta bort kontot eller byt 

namn om ni bara gör reklam via den.” Desto duktigare är de dock på Facebook, där svaren är till 

synes mer frekventa. Vad gäller Telias ”openness” hävdar vi att denna är relativt låg. Utifrån data 

vi har kan vi inte se hur användarna i stor utsträckning inbjuds att vara med och skapa ett 

gemensamt varumärke med Telia, vilket Vernuccio (2014) beskriver som ”openness”. Telia verkar 

alltså inte vara öppet för ett gemensamt varumärkesskapande via en deltagarprocess med 

intressenter på Internet, vilket betyder att det inte är flexibelt och ”autentiskt” i Ind & Bjerkes 

(2007) mening. Men detta i åtanke skulle vi på “Interactivity-Openness”-matrisen vilja placera 

Telia ovanför ”Cautious Beginners”. 
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Figur 5.1.3 – Telia på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. 

 

5.2 Telenor 

5.2.1 Hur använder Telenor sina sociala medier? – En kvantitativ analys 

Telenor är det undersökta företag som allra minst använder de sociala medierna Facebook och 

Twitter, men tvärt emot alla de andra undersökta företagens aktiviteter så föredrar Telenor 

Facebook framför Twitter. Vi anser det vara relativt häpnadsväckande hur inaktivt ett företag i 

Telenors storlek är på sociala medier. Trots över 34 000 följare på Facebook väljer Telenor att 

endast uppdatera 79 gånger under den observerade perioden. Dessutom består en tredjedel av de 

totala uppdateringarna av kundservice och en femtedel är angående tävlingar som kunder och 

publik kan delta i. Faktum att 32 % av kodade uppdateringar – ”Kundservice”-uppdateringarna – 

till största delen publicerats på Twitter där de endast har 2300 följare vittnar om ett socialt medie 

som i det närmsta glömts bort när det gäller att uppdatera med annan information än kundservice. 

Telenors aktivitet på Twitter det senaste året under vår avgränsade period är i princip en enda stor 
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kundservice-dialog där Telenors personal försöker lösa problem och besvara frågor. Samtidigt är 

det intressant att 24 % av uppdateringarna finns just på Twitter, som har ett markant lägre antal 

följare jämfört med Facebook. I övrigt är deras fokus på Facebook framför Twitter är endast logisk 

i och med den stora skillnaden vad gäller antal följare och möjligheten till interaktion. De gånger 

Telenor är som aktivast är under iPhone 6-lanseringen där de både uppdaterar mer frekvent och 

besvarar frågor angående exempelvis telefonen i fråga, abonnemang och köande. ”Info”-

uppdateringarna och ”Tävling”-uppdateringarna står tillsammans för 53 % av kodade 

uppdateringar för Telenor, och det är dessa uppdateringar som i deras fall skapar mest interaktion. 

Således är det 47 % som inte skapar nämnvärd interaktion, vilket visar en stor förbättringspotential. 

Även Telenors Twitter-användning och övervikten av ”Kundservice”-uppdateringar, sett både till 

andel av totala uppdateringar och dess dominans på Twitter, lämnar mycket att önska. Telenor 

använder inte, anser vi, sociala medier till dess fulla potential – för att belysa detta kan vi se att 

som enda företag i vårat urval har Telenor helt förbisett funktionen att re-tweeta och att dela 

uppdateringar. Telenor missar således många av de punkter som Garner (2012) menar är bra 

innehåll på sociala medier-uppdateringar för att engagera publik och vara relevanta samt aktuella 

i de digitala dialoger som förs på internet. 

 

5.2.2 Vad innehåller Telias uppdateringar på sociala medier? – En kvalitativ analys. 

 

Säsong-uppdateringar 

Säsongsuppdateringen var lättidentifierad då de explicit nämner julkalender och julafton. Telenor 

har ett nytt erbjudande varje dag, likt en julkalender, och är på så sätt säsongsaktuella samtidigt 

som de försöker locka till interaktion på en av deras andra hemsidor. Endast 5 % av kodad data 

identifierades som ”Säsong”, vilket gör denna variabel till den minsta (förutom avsaknaden av 

”Real-Time Marketing” och “re-tweets/delningar”). I grund och botten går det att påstå att 

säsongsuppdateringarna är förklädd reklam, vars implikationer vi utvecklar i rubriken nedan. 

 

Reklam-uppdateringar 

Exemplet under variabeln ”Reklam” är även den lättkodad – den är kortfattad, informativ, och 

ämnar upplysa om fördelar med att vara kund hos Telenor: de ”får” byta till ny mobil varje år, och 
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insinuerar således att de andra operatörerna förbjuder detta. Vi anser inte att dessa variabler 

uppmanar till någon vidare interaktion eller dialog med användare på Internet, de är snarare 

exempel på ”broadcast”-meddelanden som McKenna (1995) nämner. Frågan vi måste ställa oss 

är: hur skulle jag reagera på liknande uppdatering? Det finns inget incitament för att påbörja en 

dialog med Telenor eller att sprida deras meddelanden – varför skulle jag frivilligt bli en 

reklampelare för min nuvarande eller blivande mobiloperatör? I motsats till exempelvis politiska 

eller etiska ståndpunkter vill vi påstå att intresset för att sprida och diskutera mobiloperatörer nog 

är låg. I likhet med bland annat Telias aktivitet går det att dra paralleller till Schultz & Peltiers 

(2013) ståndpunkt: företag använder sociala medier i för stor utsträckning för att försöka sälja. Till 

Telenors försvar skall dock uppmärksammas att endast 10 % av kodad data identifierades som 

”Reklam” – de mest frekventa variablerna var som bekant ”Kundservice” och ”Info”. Dessa är 

bättre exempel på dialog och interaktion med användare på Internet. 

 

Info-uppdateringar 

De uppdateringar vilka kodats under ”Info” – den mest frekventa variabeln – är de som bäst går 

att hävda vilja främja till dialog, interaktion och kanske även identifikation. Telenor 

uppmärksammar ”Våffeldagen” den 25 mars med att fråga publiken på Facebook och Telenors 

följare hur ”en våffla egentligen bäst serveras”. De fortsätter med att formulera sig med ”Som 

norrlänning har hjortronsylt varit standard, men vad har ni för favoriter” vilket ska tolkas som 

om avsändaren är från Norrland. De avslutar med ”Finns det några riktigt udda men bra 

kombinationer som ni hittat?”. Genom att uppmärksamma “Våffeldagen”, att porträttera sig som 

norrlänningar och fråga om vinteruppladdningar vill de att personer ska känna igen sitt eget 

beteende – en gemensamhet som Burke (1957) beskriver det – i dem eller se på Telenor på ett 

personligare sätt. På så sätt uppnår Telenor “consubstantiality”. 

 

Tävling-uppdateringar 

Det som kodats som ”Tävling” har en avsändare: ”Kimmo”. ”Tävling” var den tredje mest 

frekventa variabeln. Denna uppdatering är informellt skriven och informerar om att det utlovas 

snö i norra Sverige samtidigt som ”Vinterstudion” har börjat sända. De ställer även en fråga – ”Hur 

ser din vinteruppladdning ut?” – vilket gör att de aktivt sträcker ut en hand för att påbörja en 

diskussion och dialog med användare av sociala medier samtidigt som de knyter an till ett ämne 
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en händelse eller aktivitet som för många kan vara aktuell. Dessa exempel ur “Info”, “Tävling” 

och till viss del “Kundservice” i rubriken nedan visar hur de försöker skapa, eller skapar, en 

identifikation med kunder och publik. Med en avsändare annan än Telenor och ha en tävling som 

är aktuell både vad gäller evenemang och årstid blir det, tror vi, enklare att identifiera och relatera 

till uppdateringen, vilket borde främja interaktion. 

 

Kundservice-uppdateringar 

Telenors aktivitet på Twitter (25 uppdateringar) är nästan uteslutande svar på kunders frågor – 

således under variabeln ”Kundservice”. Genom att besvara frågor och informera om 

driftstörningar offentligt inbjuder Telenor till en dialog och ger sken av att de inte har någonting 

att dölja och arbetar för att lösa problemen. Denna typ av interaktivitet bör dock ses som 

förhållandevis liten, då det endast är ett begränsat antal personer som kommer finna den 

diskussionen intressant och frivilligt vilja interagera. Exemplet under ”Kundservice” i 

empirikapitlet visar att de hade problem med inkommande samtal ”främst” från England, 

Tyskland, Italien, Frankrike, Österrike och Belgien – det vill säga en stor del av Europas mest 

folkrika och ekonomiskt viktiga länder. Och ordet ”främst” signalerar att det finns vidare problem 

med samtal från andra länder. Som i fallet med ”Tävling”-uppdateringarna används här en 

avsändare annan än Telenor: ”Kimmo”. Det ger en personlig ”touch”, anser vi, och visar att det 

inte är ett automatiskt genererat innehåll – det är personal som ämnar ge service. Denna 

informerande “Kundservice”-uppdatering kan dock ses som ett tveeggat svärd – vad för bild får 

jag som konsument av Telenor när deras Twitterflöde nästan enbart består av andra som har 

problem eller information angående driftstörningar i landet? Dialoger kan som bekant vara av 

godo, men för ensidig diskussion och dialog om problem bör lika gärna kunna betraktas vara av 

ondo – det attraherar varken nya eller gamla kunder och är ett hot mot varumärket. Telenor vill, 

antar vi, inte i första hand associeras med dessa ämnen. Vid flera tillfällen tillåts användare (allt 

annat än nöjda) kommentera fritt och obesvarat. 

 

Re-Tweets/Delning-uppdateringar 

Någon re-Tweet eller delning återfanns inte bland Telenors 104 uppdateringar på Facebook och 

Twitter. 
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”Real-Time Marketing”-uppdateringar 

Någon uppdatering av Real-Time Marketing återfanns inte bland Telenors 104 uppdateringar på 

Facebook och Twitter. 

 

Telenors genomgående språkbruk 

Vad gäller språkbruket som Telenor använder sig av på sina uppdateringar kan vi inte identifiera 

någonting speciellt som sticker ut – vilket kanske just är tanken. Språkbruket är varken informellt 

eller formellt, snarare neutralt, och i många fall endast informerande. I de fall texterna har en 

personliga ”touch”, likt exemplet med ”Våffeldagen”, har de många gånger en avsändare annan 

än Telenor. Dessa gånger är språket mindre informativt och relativt informellt vilket bäddar för en 

starkare identifikation än jämfört med känslolösa, sakliga, prisuppgifter och erbjudanden. Det är 

tänkbart att Telenors kunder är av spridd demografi och således vill de att formuleringarna ska 

vara acceptabla oavsett exempelvis ålder eller hemstad. De uppdateringar med en avsändare och 

mer informell framtoning kan vara för att, som Garner (2012) påstår att företag bör göra, 

uppmuntra en dialog och interaktion med följare genom direkta eller passiva metoder. Vi anser att 

Telenor är måttligt aktiva på att föra en dialog angående de uppdateringar som de genomfört på 

Twitter och Facebook. 

 

Telenor på Vernuccios (2014) matris 

Att placera ut Telenor på Vernuccios (2014) matris är inte helt enkelt när det kommer till 

“interactivity”. Då de interagerar mindre med användare på sociala medier anser vi att de står 

längre ned på “interactivity”-skalan jämfört med Telia, Coop, Tre och Comviq. Till Telenors 

försvar är deras aktivitet på Twitter innefattar en del dialoger angående kundservice, men det skall 

has i åtanke att de använder Twitter sparsamt. Deras “interactivity” är vad Vernuccio (2014) skulle 

klassificera som “consultation conversation” – Telenor har inte en frekvent konversation med 

användare. Vad gäller “openness” kan vi inte se någon vilja att gemensamt skapa och forma 

varumärket Telenor i den form som Tre eller Comviq visar – och den skapas inte, anser vi, 

gemensamt genom den kundservice och de tävlingar vi observerat. 
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Figur 5.2.3 – Telenor på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. 

 

5.3 Tre 

 

5.3.1 Hur använder Tre sina sociala medier? – En kvantitativ analys. 

Tre är det företag vi undersökt som använder sociala medier näst mest. Tre använder Twitter mer 

än Facebook och samma innehåll går ofta igen på båda plattformarna. Anmärkningsvärt är dock 

att de har en hög andel uppdateringar kodade som ”Info”; nära hälften av uppdateringarna är inom 

denna kategori. Tre har 52900 följare på Facebook och 3600 på Twitter. Likt exempelvis Telia är 

följarantalet större på Facebook, men antalet uppdatering på denna plattform är mindre än på Tres 

uppdateringar Facebook. Antalet “likes” på Tres uppdateringar är, sett över hela året, relativt lågt. 

Endast ett fåtal gånger har siffran närmat sig 100 “likes” och vi erfar att många gånger är antalet 

under 50 stycken. Dock observerar vi att deras uppdateringar om “Studio Orvar” kan uppgå till 

tusentals visningar utan att ha fått anmärkningsvärt många “likes”, vilket kan tyda på att vissa 
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uppdateringar får ett större genomslag än vad antalet “likes” visar. Av Tres uppdateringar att döma 

tror vi att de söker interaktion och att de aktivt arbetar med att föra en kommunikation som skall 

främja en dialog med kunder och publik på sociala medier. Av den anledningen blir vi förvånade 

av att Tre, som vissa andra företag i denna studie, väljer (?) att vara mer aktiva på Twitter än på 

Facebook. Den stora skillnaden i antal följare 52900 mot 3600 på Facebook respektive Twitter 

borde rimligtvis vara argument för en mer Facebook-fokuserad kommunikation, där chansen att 

nå ut med sitt budskap är betydligt större. När vi observerar och analyserar insamlad data från Tres 

uppdateringar ser vi återigen, likt de andra studerade företagen, hur “Säsong”-variabeln endast 

utgörs av 12 stycken uppdateringar under den uppmätta perioden. Uppdateringar kodade som 

“Reklam” uppgår till 146 stycken (36 %) och tillsammans med “Info”-variabeln på 201 stycken 

(49 %) utgör de 85 % av uppdateringarna på Tres sociala medier-plattformer. Uppdateringar vilka 

kodats som “Reklam” består frekvent av erbjudanden och länkar till den aktuella reklamfilmen 

som just då även sänds på TV. Det frekventa användandet av uppdateringar som vi kodat till “Info” 

kan vittna om försök att engagera och interagera med följare och publik på Internet som Garner 

(2012) eftersträvar. Samtidigt innebär den relativt höga andelen “Reklam”-uppdateringar att de 

riskerar fokusera för mycket på att sälja, vilket Schultz & Peltier (2013) menar att företag gör via 

sociala medier.  

 

5.3.2 Vad innehåller Tres uppdateringar på sociala medier? – En kvalitativ analys. 

 

Säsong-uppdateringar 

Undersöker vi Tres uppdateringar som vi kodat under “Säsong”-variabeln är de, som tidigare 

nämnt, relativt få. Denna variabel utgör endast 3 % av företagets uppdateringar på sociala medier. 

Tre uppmärksammar årets julklapp och skriver “Selfiepinnen - den perfekta julklappen? Fler 

julklappar under 200 kr:” följt av en länk till en specialdesignad webbsida där Tre listar olika 

julklappstips under 200 kronor. En väldigt lättolkad uppdatering i jultider som uppmärksammar 

årets julklapp och som samtidigt tipsar läsaren om flera “billiga” julklappar. Andra uppdateringar 

som kodats under “Säsong” är när de under påsk hade “fyndhörnan” där läsarna erbjuds att 

registrera sina e-postadresser för att inte missa när Tre lägger upp fynd och påskägg. Ett tydligt 

sätt att samla in e-postadresser för framtida marknadsföring men ändock interaktiv då det aktiverar 
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kunder, publik och följare. Graden av hur interaktiv en sådan uppdatering är går att diskutera, och 

paralleller går att dra till Schultz & Peltiers (2013) forskning där de kommer fram till att företag 

allt för frekvent använder sociala medier för olika realisationer och säljfrämmande åtgärder.  

 

Reklam-uppdateringar 

“Reklam”-variabeln utgör som bekant en stor andel av Tres uppdateringar på sociala medier. Deras 

reklam på sociala medier är frekvent rättfram – “Köp iPhone 5c med 3Total 2GB inkl 2 par 

hörlurar från Urbanears för 299 kr/mån i 24 mån.” lyder en av deras uppdateringar. När Tre 

publicerar uppdateringar som marknadsför produkter eller erbjudanden är ofta tonen densamma. 

Budskapet är tydligt och läsarna förstår vad syftet med uppdateringen är. Till skillnad från deras 

uppdateringar inom variabeln “Info” – som mer talar i en gemenskap med vardagligt, informellt, 

språk, som vi beskriver nedan – ser vi inte någon sådan tydlig trend gällande reklamen på sidorna. 

Gör Tre något annorlunda i sin reklam så är det oftast att de talar om sig själva i tredje person. “3-

kunder får testa Android 5” lyder en av deras uppdateringar, vilket får en effekt av att det inte är 

Tre som gör reklam utan någon annan som berättar för oss vad kunderna till Tre får för förmåner. 

 

Info-uppdateringar 

Tre använder “Info”-uppdateringar flera gånger i veckan med återkommande fenomen som skapar 

en god interaktivitet med deras följare – exempelvis har de “Tisdapp”, en YouTube-serie där de 

presenterar en “app” som företaget tycker ska uppmärksammas, men som inte har med företagets 

egen försäljning eller marknadsföring att göra. Anmärkningsvärt är också hur företaget varje vecka 

publicerar en videoserie som behandlar film och bioaktuella filmer, kallat “Studio Orvar”. 

Intressant är att Tre inte tillhandahåller några tjänster som distribuerar film, utan detta förekommer 

endast som en förmån för alla som följer Tre på sociala medier, en sorts goodwill. Tre 

uppmärksammar även “caps lock-dagen” i ett av våra exempel i empirin, vilket vi kodat som 

“Info”. Detta är ytterligare ett exempel, anser vi, på hur Tre skapar material på sina sociala medier 

utan att ha ett direkt säljande syfte, men med ett syfte att skapa en gemenskap. Tack vare dessa 

olika uppdateringar som återkommande dyker upp varje vecka anser vi att Tre gärna uppmanar 

sina användare till dialog och interaktion. 
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Tävling-uppdateringar 

Tres uppdateringar vilka kodats som “Tävling” på de sociala medierna har, som hos andra 

telekombolag vi undersökt, oftast inte något att göra med telefoni eller något annan tjänst eller 

produkt som företaget erbjuder. Tävlingarna handlar istället ofta om biljetter till konserter eller 

sportevenemang. Tre tävlar ibland ut “Rinkside 3-platser” som ger vinnaren biljetter till en 

hockeymatch i Sverige där vinnaren får så kallade “3-platser” som, bland annat, ger bättre stolar, 

mat och en guidad visning backstage på arenan. Genom att ta fram och tävla ut produkter, eller i 

detta fall biljetter, som Tre vanligtvis inte tillhandahåller kan det ge kunderna en positiv bild av 

företaget som då förmedlat annat än telekomtjänster, samt en känsla av att de är utvalda. 

 

Kundservice-uppdateringar 

Tre är det telekomföretag vi undersök som har minst kodade uppdateringar i kategorin 

“Kundservice”; endast 39 inlägg. Tres uppdateringar som kodats till “Kundservice” på sociala 

medier består mest utav driftinformation, medan en liten del är frågor till företaget från användare 

av Facebook samt Twitter och kunder. Underlaget för analys lämnar således mycket övrigt att 

önska, men likt andra undersökta företag tycker vi att Tre under denna variabel till viss del 

interagerar med sina användare. Teoretiskt sett behöver inte Tre besvara sådana frågor och skulle 

kunna hänvisa till deras kundtjänst på telefon men väljer istället att ha en dialog med sina kunder 

på sociala medier. Däremot bör det inte ses som ett större engagemang för att ytterligare interagera 

andra användare och på så sätt skapa en diskussion där Tre agerar moderator.  

 

Re-Tweets/delning-uppdateringar 

Tre producerar mycket material som bör anses vara “delningsvänligt”. Med detta menar vi material 

som inte skriker ut “jag gör reklam för Tre”; uppdateringar som istället är intressanta och aktuella. 

Tre har lyckats förpacka dessa uppdateringar på ett sådant sätt att det framgår att det kommer från 

dem – men materialet är tillräckligt välgjort för att gemene man skulle kunna dela med sig av det 

utan att stå som en reklampelare för Tre. Tre har därmed utnyttjat hur information sprids på sociala 

medier. Materialet som publiceras behöver inte fokusera på att göra reklam för företaget, det räcker 

med att se vem avsändaren är – så fort någon delar eller “re-tweetar” en uppdatering visas 

ursprungsskaparen, och därigenom behöver inte innehållet göra det i lika stor utsträckning. Detta 
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gäller i vissa fall då Tre exempelvis “re-tweetat” vad en person som just den kvällen var med och 

arrangerade “Rinkside-3” (exemplet som finns presenterat i empirikapitlet) skrivit – det är inte 

reklam i traditionell bemärkelse, men Tres varumärke får ökad publicitet och blir en deltagare i 

diskussionen i etern som har med den aktuella hockeymatchen att göra. 

 

”Real-Time Marketing”-uppdateringar 

Någon uppdatering av Real-Time Marketing återfanns inte bland Tres 408 uppdateringar på 

Facebook och Twitter. 

 

Tres genomgående språkbruk 

Gällande Tres språkbruk på sina uppdateringar vill vi påstå att de använder ett informellt språkbruk 

när de för en dialog med sina följare men också när det gäller uppdateringar om reklam. “Yada, 

Yada Yada, idag blir det Seinfeld i Studio Orvar.” lyder ett inlägg om Studio Orvars veckoavsnitt. 

Trots att “The yada yada” är ett av Seinfelds mest kända uttryck och avsnitt så visar språkbruket 

att Tre är pålästa gällande sina uppdateringar men också vågar använda ett informellt, vardagligt, 

språk. “Tänk att det var 20 år sen Tommy Svensson och grabbarna nästan grävde guld i USA, och 

nästan lika länge sen vi kollade på Varan-TV.” skriver Tre i en annan uppdatering. Detta 

vardagliga språk som ibland tenderar att vara talspråk minskar intrycket av att uppdateringarna 

kommer från ett företag, och känns spontant. Tack vare detta språkbruk uppfyller de också Burkes 

(1959) teorier om identifikation främst genom kopplingen till VM-94 men också ordleken om 

låttexten “när vi gräver guld i USA” som för svenska sportfantaster definierar en hel sommar på 

1990-talet som Tre nu använder som förstärkare i sitt sätt att skapa en gemenskap på deras sociala 

medier. Läsarna kan igenom detta identifiera sig med språket och vi känner inte att vi översköljs 

med uttryck som avser att sälja oss företagets produkter. Vi vill påstå att Tre gärna öppnar upp, 

underlättar, för en dialog med sina följare. Det är detta som Garner (2012) beskriver och som vi 

redogör för i teorikapitlet: företag bör vara öppna för dialog och interaktion. Utifrån den aspekten 

anser vi att Tre lyckas med det. 

 

Tres placering på Vernuccios (2014) matris 

Låt oss använda Vernuccios (2014) matris för att kunna identifiera vad för typ av företag Tre är 

och underlätta för en jämförelse i slutet av uppsatsen mellan alla företag. Vad gäller interaktiviteten 
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har de den högsta. Tre anpassar till synes sitt språkbruk till ett informellt sådant och använder sig 

utav “internet-jargong” vilket uppmanar till interaktion och dialog. De använder flitigt 

humoristiska inslag i uppdateringarna, vilket det givetvis finns en tanke bakom. Den höga 

frekvensen kodad data som fanns i “Info” vittnar om att de gärna vill vara en del av de diskussioner 

som finns och de verkar inte vara blyga med att använda den nyss nämna jargongen som hävstång 

för att göra sig mer aktuella och samtida. Visserligen bör dessa ses som vad McKenna (1995) 

menar är “broadcast”, men denna jargong liknar inget vi sett på andra företags aktiviteter på 

Twitter och Facebook, med undantag för Comviq. Likt de andra företagen anser vi att Tres 

interaktivitet är “consultation interactivity” då det som publiceras har en och samma källa: Tre. Vi 

ser ingen stor diskussion, bild eller liknande som fått spridning på deras Facebook som en 

användare ligger bakom. Det är däremot användarna som har makten att bestämma vad som blir 

populärt. Vad gäller Tres “openness” tycker vi att de är relativt öppna. Detta med anledning av att 

de anpassar sin kommunikation – och således även direkt och indirekt vad varumärket står för – 

efter trender såsom humor och Internet-jargong. Således anser vi att den är mer öppen och relativt 

“flexibel” i och med att den utvecklas, eller som Merz et al. (2009, s. 332) beskriver det: “[a] 

dynamic and social process”. 
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Figur 5.3.3 – Tre på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. 

 

5.4 Coop 

 

5.4.1 Hur använder Coop sina sociala medier? – En kvantitativ analys. 

Bland de undersökta företagen är Coop de mest frekventa användarna av sociala medier. Hälften 

av alla dessa uppdateringar har kodats som ”Info”, vilket i teorin låter som om det finns utrymme 

för starkare identifikations- och dialogskapande jämfört med, exempelvis, fokus på kundservice 

och tävlingar. Ytterligare ett exempel på detta är att “Info”- och “re-tweet/delning”-uppdateringar 

tillsammans uppgår till 68 % av Coops kodade data. Coops lågfrekventa användning av 

uppdateringar som syftar att förmedla det som vi kodar som “Kundservice” sticker ut från de andra 

företagen i urvalet – detta kan exempelvis bero på grund av företagens skilda branscher och 

produkter. Coop lyckas på detta sätt, teoretiskt, hitta en bättre balans mellan reklam och andra 

uppdateringar än exempelvis Tre. Schultz & Peltier (2013) och Floreddu et al. (2014) visar som 

bekant att företag i allt för stor utsträckning använder sociala medier som ett lågprisalternativ till 

“vanlig” reklam med bland annat rabatter, men då Coop är frekenta med att uppdatera med innehåll 

vilket vi kodat som “Info” blir de sociala medierna inte lika tydligt en plats för reklam som 

forskarna menar kan uppstå. Den frekventa användningen av “Info”-uppdateringar kan ses som ett 

sätt för Coop att jobba med dess anseende och tillit, det vill säga  “reputation” respektive “trust”, 

som bland andra Benoit (1997) behandlar. Beroende på innehållet i dessa “Info”-uppdateringar är 

det även möjligt att Coop utnyttjar det som Garner (2012) menar är av stor vikt: att producera 

“delningsvänligt” och engagerande innehåll.  Det är värt att notera den stora skillnaden vad gäller 

Coops aktivitet på Facebook jämfört med Twitter, vilken vi anser vara mycket förvånande. Trots 

sitt stora antal följare på Facebook – 177 700 – jämfört med Twitters 1400 följare sker 89 % av 

Coops aktiviteter på Twitter. Vi kan endast spekulera i varför sådant är fallet – det 

ställningstagande som Coop tar på Twitter skiljer sig inte ifrån det som förmedlas på Facebook. 

Kanske visar detta att livslängden på en ”tweet” anses vara kortare än en uppdatering på Facebook.  
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5.4.2 Vad innehåller Coops uppdateringar på sociala medier? – En kvalitativ analys. 

 

Säsong-uppdateringar 

Det exemplet vi presenterar under ”Säsong” ger en prisinformation – reklam om man så vill – på 

sju rosor. Denna hade i vanliga fall kodats under ”reklam”, men det är viktigt att uppmärksamma 

vilket datum denna är publicerad på. Den 14 februari innebär alla hjärtans dag, vilket gör att den i 

allra högsta grad är en säsongsbetonad uppdatering. Just detta exempel är sparsmakad vad gäller 

formulering, bild och information: den går rakt på sak, men länkar till en bild på deras 

Instagramkonto. Denna bild är egentligen inte relevant för vår forskning då den inte ingår i 

undersökningsmaterialet, men det kan vara av värde att beskriva denna – en bild på rosor i olika 

färger och texten ”Rosor till en raring”.  Andra uppdateringar som vi uppmärksammat under 

”Säsong” är liknande denna som syns på Instagram. De innehåller inte sällan attribut som kopplas 

till högtiden eller texter som har med den aktuella dagen i fråga – ”Mamma, du är bäst <3” på 

mors dag exempelvis. Uppdateringar gällande aktuella evenemang såsom sportmästerskap lyser 

med sin frånvaro, däremot finns uppdateringar rörande Melodifestivalen. Det anpassade språket, 

som i många fall under denna variabel är informell, och bilder bäddar för en ökad identifikation, 

som Burke (1959) behandlar, mellan användare, publik och Coop. De visar att även de firar den 

aktuella högtiden, och med ett anpassat, mer personligt, språk ges känslan av att Coop i det närmsta 

är en person snarare än en stor ekonomisk förening. De passar i vissa fall även på att avsluta dessa 

uppdateringar med frågor såsom att fråga vad den bästa fars dag-presenten är, vilket leder till 

diskussion i kommentarsfältet och således en interaktion med Coop vilket syns på andra personers 

”News Feed”. 

  

Reklam-uppdateringar 

Coops uppdateringar kodande under ”Reklam”, vilka uppgår till 21 % av de observerade 

uppdateringarna, är inte sällan videofilmer med tillhörande text. Dessa videofilmer är i sig 

återkommande på TV under reklampauser. Det exemplet vi har med i empirikapitlet visar ett 

typiskt och återkommande språkbruk hos Coop. De är inte rädda för att använda utropstecken eller 

många punkter i följd (…..). Genom att inte skriva en formell och endast informativ reklamtext, 
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exempelvis ”Vi säljer från och med dag X produkt Y för Z kronor”, lyckas Coop med att skapa en 

mer underhållande reklamupplevelse. Med “Reklam”-exemplet från empirikapitlet i åtanke får de 

användaren att tänka efter, ”Vilken artist kan det egentligen vara?”, och får även genom 

användarnas nyfikenhet antagligen ett ökat antal klick på länken som leder till erbjudandet i fråga. 

Språket i sig är talspråk med”Psssst” som tydligt signalerar att de talar i låg volym vilket ytterligare 

förstärks i och med att de explicit använder ordet ”hemligt”. I identifikationsväg kan det i likhet 

med föregående variabelexempel vara för att personifiera Coop från stor ekonomisk förening till 

en ”levande” identitet på Internet med vilken användare kan relatera till och sedermera identifiera 

sig med. Faktum att reklamen nämner att det är en ”hemlighet” kan vara för att få användare att 

känna sig utvalda och ger erbjudandet en ton av exklusivitet, speciellt i och med att det är 

”förköpsbiljetter” – och vem gillar inte det? Det är tänkbart att den känsla som Coop vill förmedla 

till dem som ser denna uppdatering är att de känner sig utvalda. Genom “Mera-kortet”, Coops 

kundkort, öppnas dörrar till erbjudanden som inte den stora massan har tillgång till. I grund och 

botten kan detta liknas vid reklam som McKenna (1995) benämner som ”broadcasting”, men de 

”personifierade” formuleringarna får det att uppfattas som mindre opersonligt och riktat till den 

stora massan. 

 

Info-uppdateringar 

Det är först när vi kommer till variabeln ”Info”, vilket uppgår till 51 % av Coops uppdateringar, 

som det blir värt att tala om engagemang, en större interaktivitet och dialog mellan användare och 

Coop. Exemplet i empirikapitlet visar hur Coop delar ut Änglamarkspriset till ”Jord på trynet” och 

gratulerar dessa. Genom att dela ut ett pris skapar Coop en legitimitet och trovärdighet – ”wow, 

Coop delar ut ett pris, därför måste de kunna sin grej”. Detta exempel talar dock inte för all data 

kodad under ”Info”-variabeln. På framför allt Twitter informerar och debatterar Coop om 

miljöfrågor, hur Coop skänker överbliven mat och angående matsvinn. I vissa frågor tar de tydlig 

ställning – exempelvis dansk grisindustri – medan de i andra fall visar bilder på tomathantering i 

fabriker som skall fungera som kuriosa. På Facebook i synnerhet använder Coop sin sida för att 

dela med sig av recept och passar då på att ställa frågor och uppmanar till diskussion. Detta leder 

till en interaktivitet och dialog mellan användare och Coop. Att tydligt synliggöra problem, 

debattera och ta ställning skapar en starkare Coop-identitet som kan överensstämma likväl som 

skilja sig från deras följare – ett tveeggat svärd. Många av dessa uppdateringar är dock 
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delningsvänliga i den mening att de som håller med enkelt kan dela dessa då det ofta finns en 

poäng mer än bara torrt beskrivande, vilket gör att de i Garners (2012) anda använder möjligheten 

till spridning på rätt sätt. Genom att visa och dela recept och information angående matlagning, 

och då med fokus på ”gröna” alternativ, visar Coop även en expertis i både miljöfrågor såväl som 

livsmedel, vilket är ytterligare en sådan aspekt som Garner (2012) efterfrågar för en framgångsrik 

användning av sociala medier. Då Coops uppdatering mest frekvent är av ”Info”-variabeln ges 

dessutom mycket utrymme för att skapa en identifikation kunder och Coop emellan: den gröna 

profilen (både grafisk och grön sett till miljömedvetenhet) kan få kunder att känna sig engagerade 

i miljöarbete och engagerade i en strävan efter hållbar utveckling. Ur Burkes (1959) perspektiv 

skulle detta vara ”consubstantiality” och ”identification and property”: användares intresse eller 

syn på miljö (verkar) stämma med Coop, vilket skapar en identifikation. Via materiella ting såsom 

ekologiska produkter skapas även där en identifikation kunder och Coop emellan. 

 

Tävling-uppdateringar 

Coops uppdatering som vi kodat under ”Tävling” visar på ett tydligt sätt hur Coop formulerar sig 

på Facebook. De använder ett informellt språkbruk genom att skriva ”finfina”, de tidigare nämnda 

punkterna ”…” samt en smiley: ”:)” . Deras uppdateringar angående tävlingar ser dock annorlunda 

ut på Twitter där de använder ett mer ”torrt” och formellt språkbruk som går rakt på sak: ”Tävla 

om biljetter till #melfest i Linköping 8/2. Tävla på[…]”. Det är oklart varför formuleringar ser så 

annorlunda ut beroende på vilket socialt medie som valt – kanske är det anpassat utefter respektive 

målgrupp Facebook och Twitter. 

 

Kundservice-uppdateringar 

Av naturliga skäl är det inte lika stor frekvens av data som vi kodat under ”Kundservice” jämfört 

med de andra företagen. Då de andra är i telekombranschen är de mer utsatta för bland annat force 

majeure och tekniska problem som i slutändan drabbar deras tjänster och kunder. Det är även 

tänkbart att tekniska tjänster och telefoner behöver experthjälp i större utsträckning än livsmedel. 

Språkbruket i dessa uppdateringar, som bara uppgår till 1 % av de som kodats under observation 

av Coops aktivitet, är saklig, ”känslokall” och neutral – den ämnar på ett tydligt sätt exempelvis 

varna för falska tävlingar och bluff-mail med Coop som avsändare. Det finns således begränsat 

utrymme att skapa spridningsbart material, som Garner (2012) efterfrågar, men det är å andra sidan 
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kanske inte heller det material ett företag vill ha spritt. Det kan även vara en utmaning att försöka 

sporra interaktivitet och en identifikation på denna typ av uppdatering som uppgår till ett så litet 

antal (5 stycken). 

 

Re-Tweet/Delning-uppdateringar 

En desto mer frekvent uppdatering är de som vi kodat under variabeln ”re-tweet/Delning”. Dessa 

uppgår till 17 % av observerad data, och går till viss del hand i hand med ”Info”-uppdateringarna. 

Mycket av det som ”re-tweetas” och delas av Coop har, i likhet med det som kodats under “Info”, 

att göra med miljö, miljödebatter och andra ställningstaganden. Det är i allra högsta grad aktiviteter 

som kan engagera följare och sporra en interaktivitet med varumärket Coop med efterföljande 

identifikation. Genom att dessa aktiviteter kan Coop även hålla sig aktuella i den debatt och dialog 

som förs på Internet på det sättet vara ett ”modernt” varumärke. Coop uppmärksammar och 

publicerar inom denna variabel frekvent om KRAV, vilket skulle kunna ses exempel för ”Cause-

Related Marketing”, ”Corporate Societal Marketing” och ett CSR-engagemang. Alla dessa 

underlättar för identifikation med Coop och ger upphov till diskussioner där Coops varumärke 

sätts i samma kontext som miljömässigt ”rätta” alternativ – på så sätt skapas en positiv association 

till Coop, vilket genom Kotler (1994) och Kotler & Keller (2006) definition av varumärke leder 

till att det förbättras. En miljömedveten person kan då i teorin välja Coop som butik eller Coop-

produkter före andra på grund av dessa “re-tweet/Delning”-uppdateringar. 

 

”Real-Time Marketing”-uppdateringar  

Någon uppdatering av Real-Time Marketing återfanns inte bland Coops 776 uppdateringar på 

Facebook och Twitter. 

 

Coops placering på Vernuccios (2014) matris 

Låt oss nu placera ut Coop på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. Vi tycker oss se 

en förhållandevis högre interaktivitet jämfört med Telia och Telenor. Interaktiviteten är av ett 

annat slag där de i motats till de andra företagen inte främst interagerar via kundservice. Istället 

försöker de främja dialoger och diskussioner genom språkbruket och innehållet de väljer att 

publicera. Det är inte alltid Coop svarar på frågor som ställs i samband med en uppdatering, men 

det sker och ett flertal gånger när en användare ifrågasätter deras miljöengagemang eller andra 
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”gröna” frågor. Coop har högst antal följare på Facebook av vårt urval av företag och även högst 

interaktivitet när det kommer till ”likes” och delningar av andra användare. Endast Telia och 

Comviq kan mäta sig i följarantal, men även i relativa tal har Coop en förhållandevis hög 

interaktivitet med sina följare, sett till “likes” och kommentarer. Vi anser av dessa anledningar att 

Coops interaktivitet är högre än ”Cautious Beginners” då interaktiviteten inte bör klassificeras som 

låg. Typen av interaktivitet klassificerar vi som främst ”consultation interactivity” – det är Coop 

som ligger bakom allt innehåll som publiceras. Det är dock upp till användare, precis som i fallen 

med andra företag, att dela innehållet och Coop kontrollerar inte kommentarerna. Det är således 

användare som har makten att bestämma vad som får spridning och inte får spridning och vad de 

skall kommentera, men inte på ett” maximalt sätt” vilket är ett av kriterierna för ”conversation 

interactivity”, då Coop enkelt kan delta i samtalet och styra dialoger om så behövs (såsom när de 

besvarar kritik).  

 

Vad gäller Coops ”openness” anser vi den vara förhållandevis hög – Coop deltar i diskussioner 

genom ”re-tweets”, delningar och informationsspridning och tar en aktiv ställning vad gäller 

exempelvis djurskötsel och miljöpåverkan. Deras starka åsikter i frågor drar dock ned på 

“openness” då vi inte tror att dessa kommer ändras utifrån vad publik och kunder i första hand 

tycker – Coop kommer behålla dessa åsikter och inte utveckla ett flexibelt, populistiskt om man 

så vill, varumärke. Coop är den organisation som är aktivast (i både relativa och absoluta 

frekvenser) i variablerna ”Info” och ”re-tweets/Delningar”. De involverar således intressenter, 

”stakeholders”, på ett annat sätt än andra företag och har ett mer ”negotiated brand” som 

förespråkas av Vernuccio (2014). 
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Figur 5.4.3 – Coop på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. 

 

5.5 Comviq 

5.5.1 Hur använder Comviq sina sociala medier? – En kvantitativ analys. 

Comviq är det undersökta företag som använder sig näst minst av sociala medier, men det enda 

som publicerande en uppdatering som vi kodade under ”Real-Time Marketing”. Detta kan tyda på 

att de använt denna teknik under andra perioder som inte ingår i vår avgränsning. Det tyder även 

på att de, likt Garner (2012) förespråkar, försöker engagera, aktivera och hålla dialog med följare 

och publik på internet. Comviqs aktiviteter på sociala medier uppgår till 300 uppdateringar på ett 

år jämfört med exempelvis Telenor på sista plats med 104 uppdateringar. Uppdateringarna är 

relativt jämnt fördelade på de olika variablerna, jämfört med andra företag som kan ha en stor 

övervikt av en specifik typ av uppdatering. Trots sitt relativt sparsamma engagemang på dessa 

medier är Comviq det företag som har mest frekvent publicerade uppdateringar som vi kodande 

variabeln “Kundservice” – 98 stycken (35%). Av dessa uppdateringar finnes majoriteten från 
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Comviqs Twitterkonto, som nästan uteslutande består av besvarade kundfrågor. Vi finner det vara 

uppseendeväckande att hela 67 % av de kodade uppdateringarna återfinns på Twitter, där Comviq 

endast har 300 följare och där de inte lika frekvent uppdaterar till synes i syfte att föra en dialog 

eller främja interaktivitet med varumärket. Det händer dock att Comviq på detta konto skickar 

”tweets” till användare som har börjat följa dem och skriver ”Nu är vi Twittervänner!” och 

”Tjena”– på detta sätt uppfattas Comviq som mer personliga än vad som kanske förväntas av ett 

stort företag i Comviqs storlek. Vi kan således konstatera att Comviqs Twitterkonto till större delen 

används till kundservice. Utöver Twitterfokuset, som vi anser är problematiskt, finns det en risk 

att den relativt låga frekvensen av uppdateringar som kodats till “Info” har implikationen att 

Comviq inte producerar innehåll som bland andra Garner (2012) förespråkar – å andra återfinns 

22 % av uppdateringarna inom “Säsong”-variabeln, vilket kan tydas som om Comviq strävar efter 

att vara aktuella och relevanta i sina uppdateringar. En annan risk i och med att 47 % av 

uppdateringarna är “Reklam” eller “Säsong”, är att det läggs ett för stort fokus på att sälja och att 

sociala medier används som en lågkonstandsversion för reklam och realisation, som Schultz & 

Peltier (2013) samt Floreddu et al. (2014) visar i sina forskningar.   

 

5.5.2 Vad innehåller Comviqs uppdateringar på sociala medier? – En kvalitativ analys. 

 

Säsong-uppdateringar 

Vi har endast identifierat 7 stycken uppdateringar som vi kodat under “Säsong”. En av dessa lyder: 

“Julstämning är ingenting man får, det är något man hittar hos oss på Snapchat. Vad heter du 

där?”. Comviq bjuder här in till både dialog och ytterligare ett nytt socialt media: Snapchat. Denna 

typ av uppdatering känns personlig och inbjudande, vilket vi tycker karaktäriserar Comviqs 

uppdateringar på sociala medier. Genom att uppdatera med en säsongsbetonad text som efterfrågar 

kunders och publiks kontouppgifter till det nyare mediet Snapchat är de relevanta både tidsmässigt 

och visar upp en ”ungdomlig” personlighet, vilket möjliggör för andra unga att känna en 

gemensamhet med Comviq. Vidare tillåter de kontouppgifter som Comviq får i kommentarsfältet 

för ytterligare interaktion då de kan fördjupa sin kontakt med de personer som redan visat ett 

intresse för Comviq. 
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Reklam-uppdateringar 

Observerar vi uppdateringar som vi kodat som “Reklam”, den mest frekventa efter “Kundservice”, 

är en stor del av dessa uppdateringar från TV-reklam eller uppdateringar som är relaterade till 

dessa reklamfilmer. Comviq har en reklamserie på TV där tittarna får följa karaktärerna Karim och 

Christer. Dessa karaktärer refereras det ofta till på Comviqs sociala medier. “Till alla dyra kopior 

i världen: Var er själva. Karim kan bara Karim vara.”. Karaktärerna ger följarna och publiken 

god identifikation med reklamen på TV vilket gör det lättare att känna igen sig i kommunikationen 

Comviqs sociala medier. Mindre uppseendeväckande uppdateringar än den som visats ovan, 

angående Ibiza, kan se ut som följer: “Fun fact: Det har visat sig att Comviq har det billigaste 

priset på iPhone 6 med Fastpris”. Detta är ytterligare exempel på informell och ungdomligt 

språkbruk: de blandar svenska med engelska. Vidare gör Comviq även som sina konkurrenter i 

telekombranschen som vi undersökt: de tillhandahåller biljetter till konserter och sportevenemang, 

vilket exemplet visar i empirikapitlet. Formuleringen ”Everybody in the whole wide woooooorld 

gillar billigt fastpris och förköp” följer samma tidigare mönster med informellt språkbruk med 

blandad svenska och engelska. Denna uppdateringar kan även ge en effekt av exklusivitet med att 

vara kund hos Comviq – ”wow, de erbjuder förköp bara för oss!” – och kan vara ett sätt att locka 

till sig nya kunder, speciellt unga. 

 

Info-uppdateringar 

Exemplet för ”Info”-variabeln vittnar även den om Comviqs kommunikationsstrategi. ”Vi tycker 

det är coolt att vara schysst. Skulle du internetdela till en person i nöd?” använder både ungdomligt 

språkbruk och humor – ”coolt att vara schysst” – samt målar upp en bild som kanske främst 

ungdomar kan känna igen sig i: att det känns som en nödsituation när det inte finns en 

Internetuppkoppling att tillgå. Detta tillåter, vilket andra uppdateringar också gör, identifikation 

såsom Burke (1957) förklarar det. Comviq målar upp ett scenario som yngre känner igen sig vid, 

och genom att de känner igen sig i det som Comviq beskriver betyder det att Comviq har upplevt 

samma sak – de har en (upplevd) gemenskap. Dessa uppdateringar bör klassificeras som 

McKennas (1995) ”broadcast”, men ger känslan att de är anpassade till specifika personer då de 

bland annat använder ”du”-form och har liknande språkbruk som kan återfinnas mellan goda 

vänner. 
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Tävling-uppdateringar 

Som alla de andra företagen har även Comviq tävlingar som de uppdaterar om, kodade som 

”Tävling”. År 2014 var det ”supervalår” – val till både Sveriges Riksdag i september och 

Europaparlamentet i maj. Comviq passade då på och uppdaterade bland annat om ”Supervalår! 

Vem ska få makten? Tio finalister i vår DJ-tävling tävlar om vem som ska få öppna Summerburst 

2014.”. På så sätt parodierar Comviq rådande diskussioner som förs i medier angående hur 

respektive val kommer att sluta, och knyter det istället samman med housefestivalen, där publiken 

av naturliga skäl har en relativt ung medelålder, som hålls i Stockholm varje sommar. Om vi antar 

att ungdomar är mindre intresserade av Europaparlamentet och Riksdagsval – speciellt de som inte 

ännu har rösträtt – är det möjligt att liknande uppdateringar uppfattas som en frisk fläkt som 

ytterligare gör varumärket Comviq attraherande och ökar gemenskapen eller identifikationen ur 

Burkes (1957) perspektiv. Det är möjligt att detta främjar en dialog och utnyttjar den image 

Summerburst har för att ytterligare verka ”cool” och ungdomlig. 

 

Kundservice-uppdateringar 

De uppdateringar vilka kodats som variabeln ”Kundservice” är relativt lika varandra. De har ett 

mer formellt och artigare språkbruk än den kommunikation som förs och kodats under andra 

variabler. De avslutar i regel dessa uppdateringar, vilka är riktiade till specifika personers, med 

“ha en trevlig dag” , “ha en fin dag” och liknande. Dessa ”Kundservice”-uppdateringar, som 

främst framförs på Twitter hänvisar frekvent till Comviqs reguljära kundtjänst och är mer 

sparsamma med konkreta problemlösningar. Till skillnad från vissa andra företag i vårt urval 

använder inte Comviq i dessa uppdateringar att använda en annan avsändare än Comviq, vilket 

gör att de går miste om ett personligare svar. Å andra sidan kanske det uppfattas som om det är 

hela företaget Comviq och inte endast en person anställd av dem som svarar, vilket möjligtvis kan 

ge effekt på Comviqs anseende.  

 

Re-Tweet/delning-uppdateringar 

De uppdateringar vi observerat och kodat under ”re-tweet/Delning” är frekvent bilder och citat 

som vanliga privatpersoner lagt upp på sina egna Twitter-konton och som framhäver positiva 

aspekter med Comviq. Som exemplet visar i empirikapitlet kan det även vara vad andra hemsidor 
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länkar till, men den gemensamma faktorn är alltid Comviq. Genom aktiviteten att ”re-tweeta” 

privatpersoner ger det upphov till interaktion med Comviq, samtidigt som användare känner sig 

utvald – en motsats till ”broadcasting”-tekniken. 

 

Comviqs “Real-Time Marketing”- uppdatering 

Comviq var det enda undersökta företaget som enligt vår definition publicerade en uppdatering 

som gick att koda som ”Real-Time Marketing”. Denna publicerades på Facebook och Twitter 

samma dag och är således en dublett. Som beskrivet i empirikapitlet spelar den på den händelse 

som just då hände i rymden: för första gången lyckas människan att landa en sond på en komet. På 

bilden ses cockpit med till synes hundratals knappar från antingen eller flygplan ett rymdskepp 

högt upp i luften. Bredvid denna bild är ytterligare en på en iPhone med 13 knappar på skärmen – 

en stor kontrast från cockpit. Syftet är att publiken visuellt, på ett humoristiskt sätt, skall se hur 

enkelt det är att ringa med Sveriges lägsta fasta pris som lägligt nog erbjuds av Comviq. Genom 

denna uppdatering tar Comviq en plats i diskussionen och den publicitet som fanns kring denna 

händelse och gör sitt varumärke och produkt relevant i en diskussion som egentligen inte har 

någonting att göra med telekom. Det är ett sätt att försöka skapa interaktion – vi ställer oss dock 

frågande om det uppnådde det önskade syftet i denna situation. Uppdateringen fick färre antal 

”likes” än andra Comviqs uppdateringar och den dialog, eller monolog i mångt och mycket då de 

endast svarar 8 gånger på 55 kommentarer, som sker på kommentarfältet handlar om hur bristande 

deras kundservice uppfattas av kunder. Vissa av dessa användare går så långt som att vända denna 

uppdatering mot Comviq själva: ”Att beställa vara hos Comviq jätteenkelt! Men att få hjälp med 

abonnemanget väldigt krångligt!” samt hur “dålig” bilden var. Vi tror Comviq lyckas med det som 

bland andra Garner (2012) nämner – det är viktigt att vara aktuell och ta plats i etern, men att de 

fallerar på en av hans andra åsikter: att det är viktigt att hålla en hög standard. Det är inte vår 

uppgift som forskare att bedöma design eller liknande, men uppenbarligen lämnar denna 

uppdatering mycket att önska i och med mottagandet som det faktiskt har fått. Det är möjligt att 

publiken inte anser att den höll samma standard som tidigare kommunikation och marknadsföring. 

Den gamla devisen ”All PR är bra PR” stämmer inte, anser vi, när det så enkelt går att kommentera 

och när varje enskild individs åsikt så enkelt får spridning och uppmärksamhet. Det är, trots allt, 

inte ”jätteenkelt” att ringa med Sveriges lägsta fastpris om, som det står i en kommentar under 

uppdateringen, det har tagit över 1 månad för att få sitt SIM-kort aktiverat. På det sättet blir det 
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som Schultz & Peltier (2013) beskriver det: det sociala mediet är byggt i första hand för vanliga 

privatpersoner, och de funktioner och aktiviteter som företaget använder för att vinna publicitet 

vänds mot dem själva. 

 

Comviqs genomgående språkbruk 

Comviqs språkbruk är, som visat i exemplena ovan, genomgående vardagligt och informellt. 

Exempelvis kan de på sin Facebook-profil skriva “Tackade du också nej till spel i VM för att 

flygresan kändes för lång? Anmäl dig och dina polare till Kompis Cup, så kan ni spela fotboll i 

världsklass på hemmaplan istället”. Dessa sorters uppdateringar med en humoristisk ton är vanliga 

bland Comviqs uppdateringar. Deras uttryck ger bilden av att det är en person som skrivit 

uppdateringarna och inte företaget självt, vilket även till uttryck genom vissa av deras 

Twitteruppdateringar. Genom dessa uppdateringar tycks företaget vara roligt och vågat, men denna 

typen av uppdateringar kan också rimligtvis innebära en risk då de kan ge bilden av Comviq som 

ett mindre seriöst företag. De skriver: “Samtal till mamma för att låna deg eller till bästa polaren 

för att försäkra dig om att det som händer på Ibiza stannar på Ibiza - vem ringer du först efter 

semestern?”. En sådan uppdatering med både slanguttryck och skildring av en livsstil som 

förknippas med yngre kanske inte uppskattas hos hela publiken och kan istället skada företaget om 

de börjar anses som vårdslösa i sina uppdateringar. Detta kan i det långa loppet skada deras rykte. 

Men, vi behöver ha i åtanke vilka som är Comviqs målgrupp. Då Comviq erbjuder kontantkort 

anser vi det rimligt att deras kunder är i det yngre segmentet – kanske så unga att de inte får eller 

kan betala räkningar själva – vilket gör att uppdateringar av detta slag inte innebär en risk och att 

målgruppen snarare kommer vara med mottagbar för denna sorts av kommunikation och 

marknadsföring då Comviq identifieras som en ”jämlike” med gemensamma intressen. Således 

anser vi att detta är tydliga exempel för hur kommunikationen anpassats efter målgrupp, och skiljer 

sig markant ifrån den typen av kommunikation som exempelvis Telia och Telenor använder sig 

av. Vi kan knyta an Comviqs språkbruk och kommunikation med det som Floreddu et al. (2014) 

stöter på i sin forskning; deras undersökningsobjekt som använde informellt språkbruk var de med 

högst anseende. Om de hade högt anseende på grund av just deras språkbruk eller om språkbruket 

tillkom på grund av högt anseende är oklart, men det är tänkbart att detta även uttrycks i Comviqs 

fall. Vidare studier skulle här kunna göras. 
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Comviqs placering på Vernuccios (2014) matris 

Låt oss nu placera Comviq på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. Vad gäller 

interaktiviteten är vår åsikt att de uppdateringar som finns på de två sociala medierna visserligen 

är formulerade på sätt som är gjorda för att uppmuntra till interaktivitet och dialog – men vad är 

resultatet? När vi observerar många av de uppdateringar som exempelvis har avslutats med en 

frågeställning har det många gånger varit diskussioner om upplevda problem med Comviq och 

avsaknad av adekvat kundtjänst. Förvisso har Comviq ibland svarat på kritik och frågor från 

uppretade användare, men många förblir obesvarade. Comviqs aktiviteter på sociala medier 

påminner om samma kommunikationssätt som deras telekomrival Tre bedriver, men utan att i lika 

stor utsträckning ingå i faktiskt dialog. Det är dock Comviq själva som producerar det mesta av 

innehållet, men det är användarna som – bevisligen – indirekt kontrollerar spridningen och 

användningen, vilket gör det till ”consultation interactivity”. När det gäller ”openness” är vi mer 

positiva till Comviq och tror att de likt Tre anpassar sitt varumärke till viss del utefter vad som är 

populärt och rådande trender. Således gör det varumärket mer flexibelt än exempelvis Telia – det 

är mer ett ”negotiated brand” i Vernuccios (2014) terminologi. 

 

Figur 5.5.3 – Comviq på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris. 
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6. Diskussion 

Utifrån tidigare analyskapitel ämnar vi slutligen i denna del av uppsatsen diskutera resultaten ur 

ett större perspektiv i syfte att besvara frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en slutsats. 

 

Låt oss nu sammanföra alla de fem undersökta företagen för att dra generaliserande slutsatser ur 

ett större perspektiv. Hur ser användningen av de sociala medierna egentligen ut? 

  

Undersökningen har visat att majoriteten av företagen, trots markant större antal följare på 

Facebook, är mer aktiva och uppdaterar mer frekvent på Twitter. Kanske är detta för att 

mobiltelefonens betydelse för kommunikation och marknadsföring ökar, och att en ”tweet” läses 

på mobilen och har kortare livslängd – som bekant använder 80 % av Twitter-användare 

applikationen via mobiltelefoner. Detta är rena spekulationer, som skulle vara intressanta att forska 

vidare om. Detta går hand i hand med de forskningsresultat som Barnes & Lescault (2014) kommer 

fram till: Fortune 500-företag föredrar Twitter. Vi tror att implikationerna av detta Twitter-fokus 

är att företagen inte effektivt lyckas använda de resurser de har, och att de sitter på en relativt 

outnyttjad källa för interaktion med publik och ökad varumärkesarbete för att stärka, exempelvis, 

”brand awareness” som Aaker (1996) menar är nödvändig för att skapa relationer. Detta kan i det 

långa loppet slå mot företagens ”brand equity”, varumärkeskapitalet, då deras närvaro på Internet 

går mer onoterat förbi än vad de har resurser till. Detta betyder att de även kan effektivisera ”online 

word-of-mouth” – av vissa sedd som den absolut viktigaste och effektivaste 

kommunikationskanalen – som är en byggsten för att förbättra företagens ”reputation” och ”trust”, 

det vill säga rykte och tillit. Som Hajli et al. (2014) beskriver i sin forskning så har användare av 

sociala medier möjlighet att tillsammans förbättra eller försämra ett företags ”trust”, tillit, genom 

deras sätt att se på ”word-of-mouth på Internet: ”social word of mouth”. 

  

De mest frekventa uppdateringarna 

Det vanligaste som företagen uppdaterar om på sociala medier är vad som ingår i vår ”Info”-

variabel: uppdateringar som inte har ett direkt säljande syfte. Denna typ av uppdatering har visat 

sig ha en större grad av informell karaktär, passande för ett aktivt varumärkesarbete och för att 

interagera samt öppna upp för dialog med användare på sociala medier. Det är intressant, anser vi, 

att de två företag med bakgrund i statligt ägande och som tidigare haft nationell monopolställning 
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på sin marknad – Telia och Telenor – är bland dem som sämst utnyttjar möjligheten till interaktion 

jämfört med de andra undersökta företagen. Telia har förvisso en hög frekvens i ”Info”-variabeln, 

men är, enligt vårt tycke, inte tillräckligt effektiv. 

  

Utöver ”Info”-variabeln var de vanligaste teman på uppdateringarna ”Reklam” och 

”Kundservice”. Denna reklam i fråga har i viss utsträckning öppnat för dialog genom att det ställts 

frågor till användarna som därmed uppmanats till interaktion, men det är en betydande del av 

”Reklam”-uppdateringarna som har karaktär av McKennas ”broadcast”-modell. Företagets plats 

på sociala medier har således blivit en sådan där reklam som går i ”print media” och TV repriseras. 

Vi anser därför att företagen misslyckas med att engagera användarna, publiken och sina kunder 

och ser ingen strävan efter eller värdesättande av interaktivitet högre än att tjäna pengar, vilket går 

emot vad Schultz & Peltier (2013) påstår. Vi håller däremot med dessa forskare när de, 

motsägelsefullt kan tyckas, vidare beskriver att företag i för stor utsträckning använder sociala 

medier för äldre marknadsföringstekniker såsom realisation och annan promotion. Vi har inte sett 

någon större vilja att använda vad Tirunillai & Tellis (2014) benämner som ”user-generated 

content”, vilket vi tror skulle kunna främja interaktivitet, dialogskapande och engagemang. Med 

detta i åtanke kan vi påstå att vår undersökning till viss del återknyter till vad SCB rapporterade 

om företagens användning, vilket vi nämner i teorikapitlet: mycket av aktiviteterna är till synes för 

att utveckla varumärke, marknadsföra produkter och, till viss del, ha kontakt med kunder. Vad vår 

forskning visar, vilket SCB inte rapporterade, är att mycket av detta varumärkesarbete, 

marknadsföring och kontakt är kopior av aktiviteter som görs i annan media, exempelvis “print 

media”, samt att kontakten med kunder i många fall är en monolog snarare än en dialog. 

 

Identifikation och språkbruk på sociala medier 

Identifikationsmässigt, sett ur Burkes (1957) perspektiv, kan vi hävda att företag anpassar sitt 

språkbruk och till viss del sina reklamkampanjer likväl som ”Info”-uppdateringar. De företag som 

vi antar har yngre målgrupp hade en annan jargong (mer humoristisk samt parodierande) och 

språkbruk anpassade för dessa, medan de med en äldre målgrupp i sikte använde ett mer neutralt 

och formellt språkbruk. Företagen använde säsongsuppdateringar för att framhäva en mer 

personlig sida av sina varumärken och använde i vissa fall andra avsändare än företaget i fråga, 

exempelvis ett namn på den personen som publicerad uppdateringen. Dessa åtgärder skapar, tror 
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vi, en identifikation och gemenskap mellan företag och användare på sociala medier då de ser saker 

som de har gemensamt. Vidare använde vissa företag – exempelvis Coop – uppdateringar för att 

ta ställning i politiska frågor och miljöetiska frågor, vilket vi anser är identitets- och 

interaktionsskapade i allra högsta grad. Detta skulle även kunna ses som en teknik för att koppla 

sitt varumärke till värderingar som egentligen inte har med varumärket att göra, ett sorts 

varumärkesbyggande: det vill säga fall av ”cause-related marketing”, ”corporate societal 

marketing” och sponsorskap. 

  

Avsaknaden av “Real-Time Marketing” 

Vad gäller ”Real-Time Marketing” observerade vi som bekant endast en uppdatering som passade 

in under vår definition. Används en bredare definition för ”Real-Time Marketing”, exempelvis 

Scotts (2013) går det att identifiera fler – exempelvis vore då sådant som vi beskrivit under rubrik 

3.2.4 också ”Real-Time Marketing”. En säsongsuppdatering vore en ”förväntad händelse”, 

butiksöppningar vore ”händelse kring varumärket” och kundservicearbete vore ”kundkontakt”. 

Men är de här aktiviteterna verkligen något nytt, något som är ”real-time”? Vi anser att dessa 

definitioner är allt för inkluderande – lansering och reklam av till exempel julmust skall inte kunna 

ses enligt oss som ”Real-Time Marketing”. Vi drar slutsatsen, efter våra resultat, att de undersökta 

företagen inte använder ”Real-Time Marketing” i vår mening och att denna skulle kunna öka en 

interaktivitet och dialog då den kan inkludera ”user-generated content” i form av att företag 

publicerar bilder som dess följare själva gjort. Comviqs ”Real-Time Marketing”-uppdatering höll 

av användarkommentarer att döma inte samma nivå som deras tidigare kommunikation, vilket är 

viktigt enligt bland andra Garner (2012), och det urartade till en situation där den vändes mot 

Comviq själva: den retade upp användare som på kommentarsfältet relativt ostört kritiserade 

Comviq. Detta hade antagligen inte varit en lyckad ”Real-Time Publishing” sett ur Garners (2012) 

perspektiv. Det går även att dra paralleller till McKenna (1995), som hävdar att att kampanjer som 

inte lever upp till förväntan kan skada mer än att inte göra en kampanj alls.   

 

De fem företagen på Vernuccios (2014) matris 

Med allt detta i åtanke är det såhär vi placerar ut företagen på Vernuccios (2014) matris (se nedan). 

Vi anser inte att vi har sett någon större öppenhet för att gemensamt skapa ett varumärke med sina 

följare eller kunder – de företag som vi har placerat ut med högst ”openness” är de som vi tycker 
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anpassar sig mest utefter rådande jargong och trender. Det är dessa varumärken som är 

“populistiska”, som tar åt sig av hur deras kunder eller publik beter sig, vilket gör att de mer 

”gemensamt” utformar ett “flexibelt” varumärke. Den främsta anledningen till att Coop placerats 

med mindre ”openness” är deras starka åsikter och ställningstaganden – vår uppfattning är att de 

är mindre populistiska och inte anpassar eller kommer anpassa sitt varumärke efter vad andra anser 

är ”rätt”; således ett mindre flexibelt varumärke. 

  

 

 Figur 6. – Samtliga företag på Vernuccios (2014) “interactivity-openness”-matris 

 

Finns det någon noga genomtänkt långsiktig digital strategi? 

Slutligen ställer vi oss frågande till graden av genomtänkt digital strategi, som Kaplan & Haenlein 

(2009) menar är viktig för att bygga relationer på Internet. Vi anser att företagen är för ineffektiva, 

ouppdaterade och inaktiva på sociala medier. De går miste om ett tillfälle att förbättra sitt 

“reputation” och “trust”, det vill säga anseende och tillit, då ”perceptions are more important than 

reality” (Benoit, 1997, s. 178) – varför behandla sociala medier som en blandning av reklamplats 

med inslag av tävlingar att vinna biljetter och hänvisningar till kundtjänst, när det istället kan vara 

en effektiv kommunikationskanal för att förbättra sitt varumärke? Vi anser således att företagens 

”corporate communication”, som Floreddu et al. (2014) beskriver, går att förbättras. 
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Det är oklart varför företagen inte använder någon “Real-Time Marketing” enligt vår definition. 

Det är möjligt att vårt urval av företag och avgränsning i tid kan spela en roll i resultatet, men vi 

finner det fortfarande förvånade att exempelvis Tre inte använde det alls och att Comviq inte gjorde 

det i större utsträckning (och samtidigt förbättrat sitt försök). “Real-Time Marketing”-kampanjer 

har som bekant uppmärksammats och vi tycker oss inte se varför det inte skulle fungera på en 

svensk marknad. I och med den konstanta utvecklingen av båda sociala medier och teknik tror vi 

att detta, åtminstone i USA, även kommer att öka – inte minst med applikationen Snapchats senaste 

progress mot att erbjuda företag en plattform för marknadsföring.  

6.1 Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Sveriges största annonsörer använder sociala medier, 

samt om det går att urskilja några inslag av “Real-Time Marketing” enligt vår definition. 

Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys utfördes på empirisk datainsamling som 

uppgick till 1981 uppdateringar på Facebook och Twitter som fem företag publicerat. Resultatet 

av vår kvantitativa innehållsanalys tyder på att Sveriges största annonsörer i första hand publicerar 

uppdateringar som vi klassificerat som “Info”, följt av “Reklam” och “Kundservice”. Twitter 

används mer frekvent än Facebook, trots markant färre följare. Den kvalitativa textanalysen visade 

att det som kodats som “Info” frekvent är uppdateringar i syfte att framhäva företagets varumärke 

samt att det går att uttyda visst försök att uppmana till interaktivitet på företagens sociala medier-

sidor. Frekvent lämnades dock uppdateringar där användare interagerade med företaget 

obesvarade, vilket innebär att uppdateringar som kunde ha blivit en relationsskapande dialog 

företag och kunder emellan gick outnyttjad förbi. Resultat av “Reklam”-uppdateringar visade att 

dessa frekvent var material som publicerats i andra medier, såsom TV, och att annonsörerna även 

här inte utnyttjade sociala mediers potential då reklamen var av “broadcast”-modell som inte är 

optimalt för engagemang. Uppdateringar som behandlade “Kundservice” informerade frekvent om 

exempelvis driftstörningar och hänvisade till ordinarie kundtjänst. 

 

Vad gäller “Real-Time Marketing” observerades en (1) uppdatering. Vårt forskningsresultat tyder 

på att det bör finnas fler “Real-Time Marketing”-uppdateringar enligt vår definition på svenska 
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sociala medier-sidor och att företag verksamma i Sverige använder det – men resultatet tyder även 

på att användningen är mycket begränsad. 
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7. Framtida forskning 

I detta kapitel ämnar vi, utifrån denna uppsats resultat, diskutera intressanta infallsvinklar och 

problemområden som skulle kunna ligga till grund för framtida forskning. 

 

Då vår forskning ämnat att kartlägga hur svenska annonsörer använder sig av sociala medier samt 

klargöra huruvida det finns några inslag av ”Real-Time Marketing” har vi genomfört kvantitativa 

studier som metod med inslag av kvalitativ analys. Vi kom fram till att sociala medier på många 

sätt används som andra annonsplatser, såsom ”print media” och TV. Vi kom även fram till att det, 

enligt vår definition, endast fanns en (1) uppdatering som klassificerades som ”Real-Time 

Marketing”. Framtida forskare skulle med fördel kunna genomföra exempelvis samtalsintervjuer 

med kommunikatörer och befattningshavare inom företagens marknadsavdelningar för att 

kartlägga hur deras syn på sociala medier som kommunikationsverktyg ser ut, samt hur de ser på 

”Real-Time Marketing” på en svensk marknad. Det skulle, tror vi, ge kompletterande information 

till vår forskning som visar hur dessa nya tekniker används ”bakom kulisserna”. Vidare skulle 

tekniken ”Real-Time Marketing” förtjäna ytterligare forskning, både i svensk och internationell 

kontext. Kommunikation genomförd med denna teknik har bevisligen fått stort genomslag vid 

valda situationer, och det är vår åsikt att forskning inte har följt med i denna utveckling. ”Real-

Time Marketing” behöver kartläggas – både dess användning och implikationer. 
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Bilaga 1 

Här presenteras orginalexemplen från kapitel 4 av företagens uppdateringar på deras sociala 

medier-sidor.  
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Real-Time Marketing: 
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Pressrelease 

I dagens digitala klimat, med plattformar som sociala medier, stiger digital marknadsföring 

för varje år. Sociala medier blir allt mer en plats för företag att marknadsföra sig på och ger 

en möjlighet för företag att interagera med kunder och användare. Genom nya metoder som 

”Real-Time Marketing” kan företagens marknadsföring öka både i popularitet och där 

igenom spridning. En metod som vi ser används effektivt av stora amerikanska företag men 

hur väl hänger våra svenska företag med i detta nya marknadsförings klimat på sociala 

medier? 

Studenter vi institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har i en 

kandidatuppsats undersökt hur fem svenska företag använder sina sociala medie-sidor för att 

marknadsföra sig och föra dialog med sina kunder och andra användare. Enligt uppsatsen visar det 

sig att dessa svenska företag, med tusentals följare, främst använder Facebook och Twitter för att 

publicera material som stärker det egna varumärket. Företagen misslyckas dock med att effektivt 

föra en dialog och möte följarnas behov av interaktivitet mellan dem och varumärket. De 

undersökta företagen har alla haft ett större följarantal på Facebook men producerar ofta betydligt 

mer material och lägger större fokus på Twitter där följarantalet inte är lika stort. Ofta går det 

producerade materialet igen på båda plattformarna men ytterligare material och interaktion 

framkommer på Twitter. 

Sammanlagt har närmare 2000 inlägg från dessa fem företag analyserats och undersökts under en 

tidsperiod på 12 månader. Materialet visar hur alla företag använder både Facebook och Twitter 

för att marknadsföra sig och föra dialog men långt ifrån i samma utsträckning. Frekvenserna 

varierar från två gånger dagligen hos ett företag till en gång i veckan hos ett annat. 

Marknadsföring på sociala medier kommer att fortsätta att öka och i dagens läge kan vi inte se att 

de svenska företagen effektivt lyckas med detta. Företagen måste förstå att reklam som skickas ut 

i TV och radio inte alltid lämpar sig på sociala medier där användare kan respondera i realtid och 

kräver en dialog. Metoderna finns och det läggs ner stora pengar på marknadsföring men ser 

företagen sociala medier som tillräckligt viktigt? 

 


