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 Abstract 
Due to the rapid changing society and new technology the market is under constant 

development. Internet has introduced new ways of communication and marketing. 

Businesses are facing a paradigm change and social media has become a 

phenomenon that every business has to face and handle. Social media is a necessary 

marketing and communication tool and still holds unexplored opportunities. The 

subject of this report was chosen because of the increasing popularity of social media 

and the fact that it still lacks previous research. The method used for the study is a 

qualitative research based on data collected through two interviews and through 

blogs highlighting trends in social media. As a compliment to the research a survey of 

the use of social media was made through Facebook. The report is based on a 

previous model for how to use social media in marketing created by Andreas M. 

Kaplan and Michael Haenlein (2010), with the purpose to update and to find more 

innovative aspects. The study strives to define strategies and trends within social 

media marketing. The conclusion is presented as five points, describing aspects that 

are of importance in marketing through social media. The conclusion drawn from the 

study shows that a meaningful content and the attitude towards social media are 

important aspects, also that business intelligence and extensive customer 

understanding play a big part in effective marketing through social media.  

Sammanfattning   

Internet har skapat nya sätt att kommunicera och marknadsföra på och företag står 

inför ett paradigmskifte, sociala medier har blivit ett fenomen som varje företag 

måste hantera. Sociala medier är ett nödvändigt marknadsföring- och 

kommunikationsverktyg och besitter fortfarande outforskade möjligheter. Ämnet för 

denna rapport valdes på grund av den ökande populariteten för sociala medier och 

det faktum att det fortfarande är ett relativt outforskat ämne. Metoden som används 

för studien är en kvalitativ forskningsmetod som bygger på data insamlad genom två 

intervjuer och genom bloggar som belyser trender inom sociala medier. Som ett 

komplement till forskningen har en undersökning av användandet av sociala medier 

gjorts genom Facebook. Rapporten är baserad på en tidigare modell för hur man kan 

effektivisera marknadsföring via sociala medier skapad av Andreas M. Kaplan och 

Michael Haenlein (2010). Syfte är att uppdatera och utveckla nya aspekter och 

studien strävar efter att definiera strategier och trender inom marknadsföring via 

sociala medier. Slutsatserna presenteras i fem punkter som beskriver de aspekter som 

forskningen resulterat i. Slutsatsen av studien visar att ett meningsfullt innehåll och 

inställning till sociala medier är viktiga samt att omvärldsbevakning och omfattande 

kund förståelse spelar en stor roll i lyckad marknadsföring via sociala medier. 
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1. Inledning  
I detta kapitel kommer forskarna beskriva ämnesområdet samt ge en överblick över 
sammanhanget av studien. 

 
 
Internet har förändrat världen och marknaden för alltid och skapat en ny tid med nya 
regler. Den tekniska utvecklingen och globalisering suddar ut gränser och ökar 
informationsflödet. Kommunikation och interaktion är i dagens informationssamhälle 
en central fråga för ett företags överlevnad. 1Den snabba utvecklingen av dataintensiva 
instrument, en ständigt förändrande omvärld, intelligenta sökmotorer, större nätverk 
och andra resurser på internet har lett till att traditionella former av marknadsföring får 
allt mindre plats. Nya samt innovativa metoder blir mer efterfrågade och nödvändiga. 
Nya tekniker och internet har förändrat allt från kundbeteenden till 
beslutsfattningsprocesser, något företag idag måste ta hänsyn till för att överleva.2  
 
Marknaden har blivit allt mer kundcentrerad och idag är kundens identitetsskapande en 
central del av köpprocessen. Individers personligheter och identiteter förändras under 
livets gång och företag måste anpassa sig till denna utveckling och möta kunderna där 
de befinner sig.  Tiden då ett köp baserades på nytta är sedan länge förbi. Idag baseras 
köpet istället på det symboliska värde som produkten har och hur den kan bidra till 
kundens identitetsskapande. Kunder har inte längre endast rollen som konsument utan 
även som försvarare och distributör av ett varumärke. De har genom internet och 
sociala medier fått ökad kontroll över det immateriella värdeskapandet och gränsen 
mellan konsumenter och producenter suddas ut. Peter Corrigan (1997) menar på att det 
sker ett immateriellt värdeutbyte mellan företag och kunder redan innan ett monetärt 
utbyte.3 
 
Marknaden är inte en tvåvägskommunikation utan ett helt nätverk som interagerar. 
Internet, sociala medier och företags hemsidor agerar som plattformar för interaktion 
mellan företag, kunder samt andra aktörer. Denna interaktion sker även kunder emellan 
oberoende om företag närvarar eller inte. Kunder har genom sociala medier intagit en 
allt mer värdeskapande roll på marknaden.4 Sven Hamrefors beskriver hur marknaden 
består av värdeskapande system. Där informationsflödet har med hjälp av internet blivit 
allt öppnare och sökmotorer allt intelligentare. Ökad tillgång till information och 
allternativa källor skapar större sannolikhet att hitta nya lösningar och utveckling sker 
idag utan direkt koppling till behov. Sven Hamrefors menar på att innovation är en del 
av detta nätverk och skapar nya möjligheter både för företag och för kunder.5  
 

                                                           
1
 Amalesh Sharma, Take-off of online marketing: casting the next generation strategies, 2011. Indian School of 

Business, Hyderabad, India. 
2
 Ibid 

3
 Corrigan, Peter, The sociology of consumption: an introduction, Sage, London, 1997. s. 1 

4
 Jordan Gamble, Audrey Gilmore, A new era of consumer marketing? An application of co-creational marketing 

in the music industry, 2013, University of Ulster, Jordanstown UK. 
5
 Sven Hamrefors Kommunikativt ledarskap: den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk (2009) sid 36 
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Varje dag skapas 2,5 kvintiljoner bytes av data. Alla aktiviteter som sker via internet, 
mobiltelefoner eller t.ex. GPS lagras och registreras. Detta lager av data öppnar upp för 
nya möjligheter och nya sätt att tolka omvärlden. Nya medel för att utnyttja internet och 
förstå vår omvärld är under konstant utveckling.6 Real-time PR är ett relativt nytt 
begrepp inom marknadsföring som syftar till att anpassa marknadsföring via internet 
efter kunders behov och intressen utifrån högteknologiska analys program.  
 

Det är inget nytt att sociala medier och trendspaning är ett måste men frågan är istället 
hur dessa medier skall användas på ett optimalt sätt. En studie utförd av Anne Linke och 
Ansgar Zerfass (2012) visar på att många organisationer påstår sig ha strategier för 
marknadsföring via social media, dock lyckas få implementera ett lönsamt ramverk för 
dessa strategier. Forskningen visar även att 80 % av företagen saknar en djupare 
förståelse för ämnet och saknar verkliga strukturer för att nå optimala resultat.7 
 
Dagens kommunikation sker i ljusets hastighet, företag har svårare att påverka samt 
styra marknaden och kundernas köpbeteenden. Nya sociala plattformar och forum är 
under konstant utveckling.  Kunder blir allt mer immuna och kritiska till traditionella 
marknadsföringsmetoder.   Detta påverkar dock inte uppkomsten av genomträngande 
virituella trender som tack vare internet slår globalt. Den tekniska utvecklingen har 
medfört ett paradigmskifte inom marknadsföring och kommunikation. Detta skifte 
medför både möjlighet men även problem. Med nya tekniker och 
kommunikationskanaler krävs det att företag anpassar sig och förstår denna förändring. 
Det är inget nytt att sociala medier är viktigt men problemet för företag är att utnyttja 
och förstå dess fulla potential. 
 

 

 

                                                           
6
 Roberto V. Zicari, Trends and Information on New Data Management Technologies, Innovation, 2012. 

www.odbms.org/blog 
7
 Anne Linke och Ansgar Zerfass, Social media governance: regulatory frameworks for successful online 

communications, 2012. University of Leipzig, Leipzig, Germany. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer forskarna att presentera bakgrund samt tidigare forskning inom ämnet. 

 
 

I Sverige använder i dagsläget 43 % av alla företag social media och då är inte bloggar 
och hemsidor medräknat8. Den teknologiska utvecklingen, det ökade informationsflödet 
och den ökade konkurrens kräver nya strategier för marknadsföring via internet. 
Amalesh Sharma (2011) menar på att sociala medier är ett måste och ger möjligheten 
att skapa ökad interaktion och påverkan samt nå ut till en större kundkrets. Hon menar 
dock på att både företag och privatpersoner fortfarande är relativt osäkra på hur detta 
fenomen ska hanteras.9 Wright and Hinson (2009) beskriver i sin studie hur det finns 
meningsfulla luckor i det som händer och det som borde hända inom rammarna för 
social media. De menar också på att det saknas konkreta strukturer och rammar för 
marknadsföring och kommunikation via sociala medier10. En studie utförd av Anne Linke 
och Ansgar Zerfass (2012) visade att 83,9 % av organisationerna som deltog i studien 
ansåg att de hade bristfälliga eller svaga strategier för kommunikation via sociala 
medier.   
 

Reinhold Decker, Ralf Wagner and Sören W. Scholz (2004) nämner en annan svårighet 
med den digitaliserade världen, det enorma informationsflödet. Dels är utmaningen för 
företagen att sticka ut från mängden dels att förstå vilka signaler som bör lyssnas till. 
Studien menar på att det är nödvändigt för företag att genom omvärldsbevakning och 
uppmärksammandet av svaga signaler göra en marknadsanalys samt utforma strategier 
därefter11. Amalesh Sharma (2011) menar på att företag måste bli mer innovativa, 
informativa och integrerande i sin marknadsföring.  
 

 

                                                           
8
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-

foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/ 
9
 Amalesh Sharma, Take-off of online marketing: casting the next generation strategies, 2011. Indian School of 

Business, Hyderabad, India. 
10

 Wright, D.K. and Hinson, M. (2009), “Examining how public relations practitioners actually are using social 
media”, Public Relations Journal, Vol. 3 
11

 Reinhold Decker, Ralf Wagner and Sören W. Scholz An internet-based approach to environmental scanning in 
marketing planning (2004), University of Bielefeld, Bielefeld, Germany 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/
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3. Syfte 
I detta kapitel presenteras syftet med studien, vilken forskningsfråga som forskarna vill besvara samt 

studiens innovationsbidrag. Kapitlet innefattar även forskarnas hypotes. 

 
 

Syftet i denna studie ligger i att lyfta fram och diskutera de olika strategier som existerar 
inom marknadsföring via sociala medier idag. Forskarna vill förnya och uppdater en 
redan existerande mall som belyser hur företag kan effektivisera marknadsföring via 
sociala medier. En av de organisationerna som forskarna har kontaktat upplever 
behovet av en mer effektiv kommunikation via sociala medier. Resultatet kommer att 
presenteras för organisationen för att validera huruvida de skulle vara intresserade av 
att implementera det i deras strategi. 
 

Forskarna vill med denna studie identifiera viktiga aspekter för att förbättra en 
organisations marknadsföring via sociala medier.  
 

3.1 Hypotes 

Forskarna ämnar uppdatera de aspekter som tas upp i ”Ten pieces of advice for companies 

deciding to use Social Media” (2010) som Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein tagit 
fram för förbättrad marknadsföring via sociala medier.  
 
Klimatet på marknaden är föränderligt och forskarna anser att det finns mer innovativa 
aspekter som är mer aktuella och att aspekterna kan vidare utvecklas.   
 

3.2 Forskningsfrågor 

- Vilka aspekter är viktiga för att förbättra en organisations marknadsföring via 
social media? 

 

3.3 Innovationsbidrag 

Innovation kan innebära många olika saker och behöver inte endast innebära något helt 
nytt utan kan även vara en förbättring av något som redan existerar12. I denna studie vill 
forskarna bidra med mer uppdaterade aspekter för lyckad marknadsföring via sociala 

medier. Utgångspunkten är mallen ”Ten pieces of advice for companies deciding to use 

Social Media” (2010)  som presenteras i en studie utförd av Andreas M. Kaplan och 
Michael Haenlein.   
 
 

                                                           
12

 John Bessant, Joe Tidd Innovation and Entrepreneurship (second edition 2001) sid 34 

http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Bessant%22
http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joe+Tidd%22
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs forskningsmetod och forskarnas arbetsprocess.  

 

5.1 Forskningsansats 

Forskarna har utformat studien efter en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 
forskning uppmärksammar det som sägs och den sociala kontexten samt tillåter ett mer 
tolkande synsätt. Forskarna anser att kommunikation och syftet med studien kräver en 
mer subjektiv tolkning. Därför ansågs en kvalitativ metod var passande. 13 
 
Studien innefattar dock en enkätstudie som är utformad efter en kvantitativ metod 
denna enkät syftar till att få en bild av kundernas perspektiv. Eftersom att denna 
målgrupp är relativt stor ansåg forskarna att det var mer lätthanterligt med en 
enkätstudie.  
 

Teorierna valdes efter teman som utformades utifrån forskningsfrågan. Detta 
kompletterades även med att forskarna genomförde operationalisering av empirin som 
insamlades från de transkriberade intervjuerna. Forskarna växlade mellan induktivt och 
deduktivt förhållningsätt då forskarna ville hålla dörren öppen för nya idéer. Under 
studiens gång upplevde forskarna att data insamlingen inte var tillräcklig, därför valde 
forskarna att även göra en innehållsanalys av virituella dokument.  
 

5.2 Process 

Innovationsprocessen är en process med flera steg, den börjar med en idé och slutar 
med en innovation14. Forskarna hade från början en önskan om att förstå fenomenet 
social media och innovativ kommunikation. Från början viste inte forskarna exakt vad 
de vill studera utan hade endast ett intresse och en hypotes om att de bör finnas mer 
effektiva sätt att använda social media i marknadsföringssyfte. Forskarnas första 
hypotes var att många företag saknar förståelse för hur sociala medier kan användas 
mer effektivt för att nå kunden på ett djupare plan. Forskarna ansåg att detta fortfarande 
var kunskap som endast specialister ägnade sig åt. Forskarna började att bearbetat 
denna idé. Först hade forskarna som avsikt att utforma en modell för innovativ och 
effektiv marknadsföring via sociala medier. Detta kom dock att ändras. Likt 
innovationsprocessen har forskarnas arbetsgång bestått av flera delprocesser och har 
ändrats och påverkats av olika faktorer under arbetets gång. Dels insåg forskarna att 
deras första idé var för stor och bred dels att ämnet är mer svårhanterligt än väntat.  
 

Genom intervjuer, litteraturstudier och genom handledning insåg forskarna att det finns 
ett behov och att det finns tidigare forskning kring detta problem. Forskarna ansåg dock 
att i och med den snabba utvecklingen och ständigt förändrade omvärlden att 
utgångsdatumet är kort. Forskarna bestämde sig efter det första handledningsmötet att 
utveckla och förnya en tidigare mall som utformats för marknadsföring via social media.  
                                                           
13

 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metode (2008) Stockholm Liber Sid 340-341 
14

 John Bessant, Joe Tidd Innovation and Entrepreneurship (second edition 2001) sid 34 

http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Bessant%22
http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joe+Tidd%22
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Datainsamlingen gjordes från intervjuer med två personer där den ena respondenten 
uttryckte ett starkt behov av förbättrad kommunikation via social media, trots att 
respondenten anser att de är mer effektiva än deras konkurrenter. Forskarna ville från 
början intervju fler personer, dock insåg de snart svårigheterna med att finna relevanta 
personer då vanliga marknadsförare inte nödvändigtvis besitter relevant kunskap.   
 

För att få större förståelse för användarna och de potentiella kunderna gjordes en 
enkätstudie via Facebook. Forskarna upptäckte dock att data insamlingen var bristfällig. 
Efter ett handledarmöte med andra grupper fick forskarna idén att även göra en 
kvalitativ innehållsanalys av data insamlad från bloggar som behandlar social media. 
Denna analys syftar till att få en bild av rådande trender inom sociala medier samt 
framtida. Att studera virituella dokument kan anses ha en bristfällig trovärdighet. 
Forskarna anser dock att det är nödvändigt att förstå den rådande kommunikationen för 
att tolka trender samt skapa en omvärldsanalys som är aktuell. Hemsidor förändras och 
i visa fall läggs ner dock är det relevant för studien att analysera den senaste 
kommunikationen och internet är under konstant utveckling och förnyelse. Detta ger 
möjligheten att analysera den senaste samt aktuella informationen. Forskarna har utgått 
från Scotts (1990) fyra kriterier för att bedöma dokumentets kvalitet. Dock kan 
forskarna inte styrka dokumenten enligt punkt två då de inte kan vara säkra på att 
dokumentet är helt utan förvrängningar. 
 

 Autenticitet, är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

 Trovärdighet, är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

 Representativet, är materialet typiskt för fallet för den kategori den tillhör? 

 Meningsfullhet, är materialet tydligt och begripligt?15   

 

5.3 Intervjumetod 

Intervjuerna utfördes efter en semistrukturerad struktur då den typen av intervju 
tillåter djupare och mer beskrivande svar16. Forskarna utformade först teman utifrån 
forskningsfrågorna, valda teman låg sedan som grund för intervjufrågorna. Denna metod 
valdes då forskarna inte ville styra respondenterna utan låta dem få uttrycka sina egna 
åsikter och låta dem få uppmärksamma det som de tycker är viktigt. Forskarna ville 
även lämna utrymme för följdfrågor, detta för att kunna få djupare kunskap och för att 
kunna anpassa frågorna efter intervjuns gång.  Under intervjuerna utsågs en forskare till 
korespondent och den andra forskarenagerade som deltagande observatör. Intervjuerna 
spelades in via en diktafon för att sedan transkriberas.  

5.3.1 Urval 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån kompetens inom kommunikation och sociala 
medier. Forskarna ville intervjua personer som är insatta i ämnet och som arbetar med 
social media på ett modernt sätt. Därför valde forskarna personer som jobbar inom 
organisationer som arbetar på ett innovativt och nytänkande sätt. Valda 
organisationerna är även noga med att hänga med omvärlden och håller sig 
uppdaterade med den.  

                                                           
15

 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2008) Stockholm Liber, s. 489 
16

 Ibid, s. 340-341 
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5.4 Enkätstudie 

Enkätfrågorna utformades efter en kvantitativ metod med slutna frågor och med ett 

vertikalt format. Forskarna valde att utforma 6 frågor för att få ett kundperspektiv och 

öka kundförståelsen.  Enkäten har framställts och sammanställts genom tjänsten Google 

Docs. Enkäten skickades ut via Facebook och målet var att få in minst 60 svar. Slutligen 

samlades 65 stycken svar in. Forskarna ville inte fokusera på en specifik målgrupp då de 

ämnade få ett helhetsperspektiv dock är deltagarna begränsade till forskarnas nätverk 

via Facebook.   

5.4 Teori 

Forskarna har använt sig utav kurslitteratur och litteratur som är lånade från 

Mälardalens Högskolas bibliotek i Eskilstuna. Forskarna har använt vetenskapliga 

artiklar som är hämtade från Mälardalens Högskolas databaser. De databaser som har 

använts är Google schoolar, Diva portal och Emerald. Forskarna har använt sökorden, 

brand communities, marknadsföring, social media, omvärldsbevakning, omvärldsanalys, 

innovation, svaga signaler, trendspaning, digital media, word-of-mouth, Big data, 

värdenätverk, traditionell marknadsföring, varumärke, identitetsskapande, Storytelling, 

real-time PR. Forskarna har även använt de svenska sökorden på engelska språket.  

5.5 Kvalitativ innehållsanalys  

Enligt Atkinson & Coffey (2004) syftar innehållsanalys till att förstå virtuella dokument 

utifrån ett ontologiskt perspektiv. Det innebär att dokumenten ska granskas i termer av 

den givna kontexten. Dokumenten utgör en dokumentarisk verklighet vilket betyder att 

dokumenten ska bli förstådda som texter som har formulerats av specifika skäl och inte 

som texter som avspeglar den sociala verkligheten.17  

Forskarna sökte efter relevanta bloggar inom ämnet social media och innovativ 

kommunikation. Forskarna använde sökmotoren Google och bloggportalen Tumbler. 

Sökord som användes var social media blogs, innovative marketing. Forskarnas syfte var 

att hitta professionella samt insatta marknadsförare som uttalar sig om social media 

eller företag som utför olika omvärldsbevakningar för att se vilka trender som är 

rådande.  

Urvalet gjordes efter vilket språk som användes på bloggen d.v.s. är språket korrekt och 

professionellt. Urvalet baserades även på syftet med bloggen och vem som startat den 

samt hur aktiv den är. Forskarna tittade även på huruvida bloggen delats via andra 

sociala medier och hur många följare den har. Forskarna valde att analysera Jeff Bullas 

blogg som behandlar trender inom social media.  Trots att den vetenskapliga 

trovärdigheten kan vara bristfällig på internet anser forskarna att trender skapas delvis 

av användarna. Därför är det relevant att analyseras vad som skrivs om ämnet på sociala 

                                                           
17

 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2008) Stockholm Liber, s.502-503.   
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forum.  Forskarna anser att detta speglar en subjektiv sanning men att fragment av 

informationen är av värde för studiens syfte. 

5.6 Analys av insamlad data  

Forskarna transkriberade intervjuerna och gjorde sedan en innehållsanalys. Efter att ha 
läst igenom transkriberingen markerades delar av texten som ansågs relevanta för 
frågeställningen. Utifrån detta kondenserade forskarna texten för att minska textmassan 
med fokus att behålla innehållet av intervjun. Sedan utformades teman kring texterna 
detta gjordes utifrån att forskarna tolkade texternas centrala budskap. Forskarna 
kodade texterna genom att dela upp dem i teman. Detta gjordes för att underlätta 
arbetet att kopplade teman till teori. Detta gjordes för att skapa en helhets bild och se 
kopplingar och avvikelser. De teman som forskarna utformade var följande: Strategier, 
omvärldsbevakning/trendspaning, problem, framtid. Samma metod användes för 

innehållsanalysen av de virituella dokument som användes i studien.  

 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Begreppen reliabilitet och validitet används för att beskriva kvaliteten av 

datainsamlingen enligt Mason (1996). Reliabilitet beskriver hur tillförlitliga resultaten 

av en undersökning är. Om en ny undersökning genomförs på nytt bör slutsatsen bli 

densamma som i tidigare forskning.18Validitet handlar om huruvida forskningen mäter 

det den ska mäta. Om forskningen inte mäter det den ska mäta blir undersökningens 

resultat felbedömt.19 

För att undersökningen skulle få hög reliabilitet har forskarna samlat in data medhjälp 

av tre olika metoder. Metoderna som använts är kvalitativ innehållsanalys, 

enkätinsamling och intervjumetodik.  För att öka tillförlitligheten har forskarna vid 

utförandet av den kvalitativa innehållsanalysen använt sig utav Scotts (1990) fyra 

kriterier för bedömning av dokumentens kvalité. För att få hög reliabilitet vid 

datainsamlingen av intervjuerna använde forskarna bra teknisk utrustning. Urvalet av 

respondenter är noga utvalt utifrån kompetens inom kommunikation och social media.  

De valda organisationerna är noga med att hålla sig uppdaterad med omvärlden. Vid 

enkätinsamlingen sammanställdes resultaten automatiskt i tjänsten Google Docs då 

detta sket automatisk och med hjälp av tekniskutrustning ökar trovärdighet. För att 

datainsamlingen skulle få ökad validitet har forskarna använt sig utav operationalisering 

i analysen av datainsamlingen då de kopplade teman med teori. För att öka validiteten 

har forskarna skaffat förförståelse för begreppen då de har förstått begreppen betydelse 

utifrån den givna kontexten.   

                                                           
18

 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2008) Stockholm Liber s.49.  
19

 Ibid, s.163 
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5.8   Kritik av metod  

5.8.1 Intervjumetod 

Intervjumetod ämnar samla data utifrån personers erfarenheter och kunskaper detta 
kan dock medföra vissa risker då det är en persons tolkning av verkligheten. 
Respondenternas svar och beskrivningar innehöll vis självkritik detta gav forskarna ett 
bredare perspektiv samt möjligheten att tolka mer objektivt. Forskarna påstår även att 
respondenternas kritiska inställning ökar reliabiliteten i deras svar. Dock grundar sig 
svaren i en persons verklighet och ger endast inblick i verksamheten från 
respondentens perspektiv. 
 

Forskarna anser att det faktum att antalet intervjupersoner är få begränsar arbetet. 
Dock har forskarna försökt väga upp detta genom att utföra ett djupare sammarbete 
med Vd´n för Löparakademin viket har gett en större inblick och kunskap i deras arbete. 
De två organisationerna är relativt små dock ligger de i överkant vad det gäller 
innovation och sociala medier vilket forskarna anser är mer relevant än organisationens 
storlek.   

5.8.2 Enkätstudie  

Forskaran ville ha en bred förståelse för användarna därför valdes inte någon specifik 

målgrupp. Dock är studien begränsad till Facebook och personer i forskarnas 

kontaktnät. För att få ett ännu bredare perspektiv hade det varit lämpligt att utöka 

studien till andra sociala forum men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt. 

Enkätstudien genomfördes tidigt i forskarnas arbetsprocess och forskarna märkte 

senare i processen att det hade varit relevant med fler frågor. Svaren är en bra riktlinje 

dock är det viktigt att ha i åtanke att deltagarna inte kan vara objektiva i sina svar, 

tillräckligt insatta eller engagerade. Dock är enkätstudien ett komplement till resterande 

data insamling och ger en inblick i användarnas uppfattning av social media.  

5.8.3 Innehållsanalys 

Forskarna har uppmärksammat problem som kan förekomma i användandet av 

webbsidor som källa för datainsamling. Sökmotorer kan dels endast ge tillgång till en del 

av information dels kan sökresultatet generera information som är fel för kontexten av 

studien. Ett annat problem kan vara att hemsidorna uppdaterats eller upphör att 

existerar detta innebär att det kan vara svårt att återfinna original källan. 20 Internet kan 

även innehålla vilseledande material och felaktiga uppgifter21. Forskarna har försökt att 

motverka detta genom att använda Scotts (1990) fyra kvalitets kriterier. 

  

                                                           
20

 Ibid, s. 583-584 
21

 Ibid, s.582 
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5. Teori  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för forskningsstudien.  

 

5.1 Ten pieces of advice for companies deciding to use Social 
Media  

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) anser att företag bör följa visa riktlinjer 
för att hantera marknadsföring via sociala medier. De menar på att företagen måste 
skapa en struktur för hur de hanterar social media, detta är extra viktigt i vår ständigt 
förändrande omvärld. De har sammanställt dessa riktlinjer i 10 punkter: 

1. Choose carefully, de menar på att det är ytterst viktigt att välja rätt media i sin 
marknadsföring. Företag bör basera valet på kunders intresse och personlighet 
då de finns forum för de flesta ämnen. En annan anledning är att vissa funktioner 
som är nödvändiga för att nå en viss publik endast finns på ett specifikt forum.  

2. Pick the application, or make your own, denna punkt syftar till frågan huruvida 
ett företag bör skapa sitt egna sociala forum eller öppna ett konto på ett som 
redan exsisterar. Det kan vara aktuellt att skapa sitt egna forum om nödvändiga 
funktoner eller relevanta forum inte finns tillgängliga på marknaden.   

3. Ensure activity alignment, denna punkt syftar till att företaget bör se till att all 
kommunikation via sociala medier är synkroniserade. Forskarna menar på att det 
är väldigt förvirrande om ett företag signalerar olika budskap vilket kan få 
kunderna att tappa förtroendet för företaget. 

4. Media plan integration, det är även viktigt att ha i åtanke att företagets strategi 
för social media är en del av den övergripande kommunikation- och 
marknadsstrategin. All kommunikation måste överensstämma med varumärkets 
profil.   

5. Access for all, när ett företag väl etablerat sig på ett socialt forum är det viktigt 
att alla anställda har tillgång till dem. De anställa bör även instrueras i hur de ska 
agera via sociala medier med hjälp av riktlinjer som följer företagets profil. De 
anställda är en del av företaget och är en del av marknadsföringen.  

6. Be active, för att skapa goda relationer och behålla dem måste relationen 
underhållas det är därför viktigt att hela tiden hålla kommunikationen aktiv. Att 
ha en passiv inställning via sociala medier saknar syfte. Företaget måste hålla 
informationen uppdaterad och integrera med sina kunder för att 
kommunikationen ska vara lönsam. 

7. Be interesting, denna punkt syftar till att skapa ett budskap som är intressant. 
Kunderna måste vilja ta del av informationen som presenteras för dem. 
Företagets kommunikation via sociala medier måste attrahera och fånga 
kundernas intresse.  

8. Be humble, innan ett företag ansluter sig till ett socialt forum bör de läsa på om 
dess historia och skaffa sig kunskap om hur det används. Det kommer endast ge 
negativa konsekvenser för ett företag om de tror att de vet bättre eller agerar på 

ett provocerande sätt gentemot sina kunder.  
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9. Be unprofessional, användarna på sociala forum är vanliga människor och 

företagen bör anpassa kommunikationen för dem. Det är ingen idé att 

kommunicera på ett komplext och överdrivet sätt. Kunder attraheras av det 

som de kan relatera till. 

10. Be honest, var ärlig och försök inte att manipulera kunder. Företag som agerar 

enligt spelets regler kommer med större sannolikhet lyckas bättre.22 

 

5.2 Traditionell marknadsföring  

Företag och organisationer kan ha olika drivkrafter dock har de en sak gemensamt, att 
skapa någon form av ”nytta” eller ”värde”. Målet är att få kunderna att köpa värdet som 
produceras eller på något sätt få dem att vilja ta del av det. Det är här marknadsföring 
kommer in, företagen måste övertyga marknaden om varför de skall köpa av dem.23 
Marknadsföring är inte endast begränsat till reklam utan det inkluderar alla aktiviteter 
som ett företag eller organisation utför. För att marknadsföringen ska bli lönsam måste 
företagen först förstå vilka deras kunder är d.v.s. vilket segment ska de rikta in sig på. 
Andra nödvändigheter är att förstå vad det är företaget vill säga och hur det ska sägas. 
Företaget måste positionera sig i huvudet på kunden och etablera ett varumärke som 
kunden kommer att känna igen.  
 

Marknadsföringsmixen är ett använt begrepp och en teknik som vanligen används för 
att sammanfatta och illustrera produkten eller tjänstens karaktär. 
Marknadsföringsmixen delas upp i fem P´n d.v.s. produkt, pris, påverkan, plats och 
personal. Konceptet för marknadsföringsmixen är en del av marknadsstrategin.24 
Marknadsföring handlar även om att kunna leverera det som företaget har lovat via sin 
marknadsföring. Att kunden är nöjd efter att ha köpt produkten är lika viktigt som att få 
dem att köpa produkten.25  
 

Dahlén (2002) nämner vikten av relationsmarknadsföring detta innebär dock att 
företagen även måste ta reda på hur pass relationsbenägen kunden är. Att etablera 
relationer till sina kunder är inget nytt dock handlar det om att anpassa strategin till nya 
forum och den virituella världen26.  
 

Inom ämnet marknadsföring finns begreppet storytelling som kan användas för att locka 
till sig kunder utifrån deras intresse. Storytelling är ett begrepp som syftar till att ge en 
berättelse om företaget, detta kan ske på olika plan. Det kan vara allt från företaget 
ursprung till varför de agerar på ett vist sätt i dagsläget. Storytelling bidrar till att 
kunden känner sig mer nära företaget och kan därför lättare identifiera sig med det. Det 
ger kunden möjligheten att knyta ett djupare band med företaget. Genom att kunden får 
ta del av deras historia eller berättelser interagera de med dem på ett mer personligt 
plan.27 

                                                           
22

 A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 2010 
23

 Professionell marknadsföring sid 47-52 
24

 Kotler, P. (2000). Marketing management, 10th ed. New Jersey: Prentice Hall. 
25

 Professionell marknadsföring sid 47-52 
26

 Dahlèn, M. (2002) Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik. Malmö: Liber 
27

 Lena Mossberg & Erik Nissen Johansen, Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin, 2006. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
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Ett annat begrepp inom marknadsföring är Word-of-mouth. Word-of-mouth är ett 
begrepp definieras som interpersonell kommunikation. Detta är ett paraplybegrepp för 
marknadsföringsstrategier vars syfte är att få konsumenter att prata om en produkt, 
tjänst eller ett företag. Det innebär med andra ord kommunikation människor emellan, 
såväl öga mot öga som genom social media. Word of mouth är en influens av en persons 
informella åsikt om produkter och märken utifrån personens konsumtionserfarenheter 
(Sen and Lerman 2007). Kommunikationen mellan konsumenterna kan ske fysiskt eller 
på distans. I och med att användandet av internet och social media som en 
kommunikationskanal bland konsumenterna har ökat har en snabbare 
informationsspridning skett vilket har lett till att word of mouth kan ske mer på distans 
än tidigare. Konsumenterna har idag lättare tillgång till andra konsumenters 

kommentarer om produkter, märken och företag. (Duana, Bin, och Whinston 2008).  

 

5.3 Visuell marknadsföring  

Med hjälp av bilder kan företag utforma budskap och skapa symboler som underlättar 
för kunden att registrera varumärke- eller produktattribut.28 Bilder har visat sig ge en 
förstärkt effekt i kommunikation och marknadsföring29. Bilder har förmågan att påverka 
ett budskap och attityderna gentemot det. Enligt den klassiska betingningsprincipen 
överför människor sina tankar och associationer gentemot en bild till dess avsändare 
och dess budskap.30 

 

5.4 Marknadsföring på internet 

Amalesh Sharma (2011) beskriver att i dagsläget är det vanligaste verktygen för 
marknadsföring via internet sökmotorer, PPC pay-per-click, e-mail, banners och 
interaktiv marknadsföring via t.ex. sociala medier. Hon menar dock på att detta kommer 
att bli mindre aktuellt i framtiden och beskriver att företag bör sträva efter mer 
innovativa, informativa samt interaktiva metoder för sin marknadsföring. Precis som i 
traditionell marknadsföring är det viktigt att skapa ett relevant budskap i 
kommunikationen på internet. Att marknadsföra via internet handlar om timing. För att 
nå sin publik och sticka ut från den stora massan krävs det att budskapet skickas ut vid 
rätt tidpunkt. Annars är risken att budskapet går förlorat då internet uppdateras och 
förändras hela tiden.31 

 

Moran, E. & Gossieaux, F (2010) menar på att effektiv marknadsföring via social media 
börjar med att förstå kunders konversationer och karaktärsdrag. När konversationen 
har identifierats bör företaget engagera sig i konversationen på ett passande sätt och 
bygga en god kundrelation. Forskarna menar på att företag och organisationer bör 

                                                           
28

 Miniard, Paul W; Bhatla, Sunil; Lord, Kenneth R; Dickson, Peter R; Unnava, H. Rao, Picture-based Persuasion  
Processes and the Moderating Role of Involvement (1991) University of Chicago Press 
29

 Kelm, Orlando R, Social Media: It’s What Students Do (2011) University of Texas at Austin 
30

 Miniard, Paul W; Bhatla, Sunil; Lord, Kenneth R; Dickson, Peter R; Unnava, H. Rao, Picture-based Persuasion 
Processes and the Moderating Role of Involvement (1991) 
31

 Amalesh Sharma, Take-off of online marketing: casting the next generation strategies (2011) Indian School of 
Business, Hyderabad, India 
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implementera en strategi som ökar interaktionen med kunderna för att få dem att sprida 
vidare budskapet om företaget.32  

 

Anne Linke och Ansgar Zerfass (2012) menar på att organisationer inte bör rusa till 
handling utan istället förbereda sig genom att etablera rammverk för kommunikation 
via sociala medier.33 Social media medför även risker både för företag och privat 
personer. På grund av den snabba spridningen och anonymitet kan sociala medier 
påverka personer och företags säkerhet samt integritet.34 

 

5.5 Social Media 

Nationalencyklopedin definierar sociala medier enligt följande, ”ett samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de 

bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.”35 Kaplan and Haenlein 
(2010) definierar social media som en internet baserad applikation som bygger på de 
ideologiska samt teknologiska grunderna för Web 2.0.36 Sociala medier möjliggör för 
användarna att integrera och utbyta information med varandra. Social media har 
möjliggjort en snabbare spridning av information och åsikter på internet.37  

 

5.5.1 Virituella världar och spel 

Virituella världar är en form av social media som låter sina användare leva och agera 
inom en virituell verklighet. Personerna tar form genom olika avatarer och genom dem 
kan de skapa ett liv i denna värld. Skillnaden mellan virituella världar och spel är att 
inom spel sfären är användarna styrda av ett regelverk. Andreas M. Kaplan, Michael 
Haenlein (2010) menar på att dessa typer av social media har öppnat upp för nya 
möjligheter inom marknadsföring och kommunikation.38  

 

5.6 Värdenätverk 

Sven Hamrefors beskriver värdenätverk som ett nät av relationer där värdet skapas 
utifrån att flera aktörer bidrar till den värdeskapandeprocessen. För att utnyttja 
värdenätverket på bästa sätt är det viktigt för företagen att positionera sig rätt i 
värdenätverket och utnyttja dess aktörer. Detta nätverk skapa en s.k. ”win-win” 
situation.39 

 

                                                           
32

 Moran, E. & Gossieaux, F. Marketing in a hyper-social world: The tribalization of business study and 
characteristics of successful online communities, 2010. Journal of Advertising Research, 50 (3), 232-239. 
33

 A. Linke och A. Zerfass, Social media governance: regulatory frameworks for successful online 
communications, 2012. University of Leipzig, Germany. 
34

 Ibid. 
35

 www.ne.se (2013-12-16, 16:20) 
36

A. M. Kaplan, M. Haenlein , Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 2010. 
37

 Lena Carlsson, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, 
ökad försäljning, 2010, Göteborg. 
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 A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media 
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5.7 Svaga signaler 

Svaga signaler innebär att det är de första symtomen i ett strategiskt avbrott. De visar 
symtom på en möjlig förändring i framtiden. Signalerna kan ge en antydan till 
uppkomsten av en ny trend eller avmattning av en befintlig trend.40 Trender skapas inte 
utifrån en enda källa utan är en produkt av flera och de svaga signalerna företagen bör 
uppmärksamma är fragmenterad. Reinhold Decker, Ralf Wagner and Sören W. Scholz 
(2004) menar på att uppmärksammandet av svaga signaler bör implementeras som en 
del av strategi formuleringen och insamling av marknadsanalys41. 

 

5.8 Brand Communities  

Brand communities syftar till en grupp av människor som delar sin känslomässiga 
förankring till ett specifikt varumärke eller företag. Individerna i gruppen känner en 
tillhörighet till gruppen och kan identifiera sig genom den. Individerna inom gruppen 
delar information och åsikter med varandra, de har även liknande intressen.42 Eftersom 
att individerna identifierar sig med gruppen förlitar de sig även på gruppen, detta ökar 
även deras lojalitet till varumärket eller företaget som binder dem samman. 43 
Individens personlighetstyp styr inställning till vilka varumärken de identifierar sig med 
och även kompositionen av brand communities. Individers interaktion till brand 
communities är helt frivilligt och de kan välja hur och när de vill engagera sig i gruppen. 
Det finns tre viktiga relationer som influerar kundbeteenden: kundens relation till 
varumärket, kundens relation till andra kunder och kundens relation till sin 
omgivning.44 

 

5.9 Big Data och Real-Time PR  

Varje dag skapas 2,5 kvintiljoner bytes av data bestående av alla aktiviteter som utförs 
på internet, via mobiler och gps m.m Denna databas av information har skapat nya 
möjligheter för att förstå och analysera omvärlden. Big Data kommer bli nyckeln för 
framgång, innovation och omvärldsanalys.  
 
Enligt MGI och McKinsey’s Business Technology Office kommer Big Data ha en 
avgörande roll, “analyzing Big Data will become a key basis of competition, underpinning 
new waves of productivity growth, innovation, and consumer surplus” 45 
 
Online affärer och tjänster har fördelen att kunna samla och registrera kundaktivitet för 
att lättare kunna anpassa sig och erbjuda god kundservice. Databas driven och direkt 
marknadsföring kommer att bli en nödvändighet för att kunna anpassa marknadsföring 
efter kundernas föränderliga behov. Real-time PR och databaser är bryggan mellan 

                                                           
40
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företag och kunder, ett verktyg att använda för en mer personlig interaktion med kunder 
och andra parter.46 
 

5.9 Omvärldsanalys och trendspaning  

Omvärldsbevakning definieras som en process, som systematiskt bevakar och 

analyserar faktorer i omvärlden som kan påverkar ett företags eller en organisations 

nuvarande och framtida utveckling. Viktiga faktorer att bevaka är konkurrenter, ny 

teknik och trender. 47 Syftet med omvärldsbevakningen är att försöka upptäcka och 

agera tidigt på möjligheter och hot i omvärlden. Det handlar om att lägga upp strategier 

för att bemöta konkurrenterna samt hålla organisationen uppdaterad med förändringar 

i omvärlden. Budget och tidsplan bör planeras för att sätta ramar för arbetet. Det är även 

viktigt att prioritera rätt samt relevanta omvärldsfaktorer som företaget ska bevaka.48 

Människan har dock en tendens till att söka efter bekräftande information vilket leder 

till att människan oftast ser signaler som bekräftar den egna världsbilden. Det finns risk 

för hemmablindhet. Detta motverkar syftet med omvärldsanalys och därför är det 

viktigt att företag har detta i åtanke inför bevakningsarbetet. 49 I och med Internet har 

omvärldsbevakningen mer lätt hanterlig då det finns fler informationskällor. Däremot 

kan det finnas svårigheter att hitta relevant information då den lätt försvinner i 

mängden. Vid omvärldsbevakningen som sker via konkurrenters hemsidor bör företag 

ha i åtanke att informationen kan vara vinklad i och med att ett företag aldrig vill 

framstå som dåligt.50   

5.10 Personlig Integritet och internet  

Nationalencyklopedin definierar integritet enligt följande ”rätt att få sin personliga egenart och 

inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”.51 Personlig integritet på 

sociala medier är ett omdebatterat ämne och enligt EU-kommissionen är ett problem t.ex. 

hur ungdomar exponerar sig på internet och sociala medier, utan att tänka på eventuella 

konsekvenser som kan uppstå från att lämna ut t.ex. personuppgifter. Mobbning är ett ökat 

problem inom social media och i och med att kommunikationen sker virituellt är det 

svårhanterligt52.  

  

                                                           
46

 Jong Woo Kim, Song-Yi Han, Dong Sung Kim, Association Rules Application to Identify Customer Purchase 
Intention in a Real-time Marketing Communication Tool, 2012. 
47

Nelke, Margareta. Bevaka din omvärld. Malmö Liber AB (2006), s.6  
48

 Ibid, s. 12-14. 
49

 Ibid, s.17 
50

 Ibid, s.27 
51

 www.ne.se 
52

 http://ec.europa.eu/digital-agenda/self-regulation-better-internet-kids 



  

 

16 

 

6 Empiri 
I detta kapitel kommer forskarna presentera empirin som bygger på insamlad data. Intervjufrågorna 

finns att läsa i bilaga 1.  Forskarna kommer först att beskriva organisationerna, sedan följer 

intervjuerna. Sedan följer resultaten från enkätstudien. Forskarna har valt att endast presentera de 

svar som är relevanta (se bilaga för alla svar). Avslutningsvis presenteras insamlad data från 

virituella dokument hämtat från internet. 

 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Löparakademin 

Löparakademin är en ideell organisation som jobbar med att stärka ungdomar i 
problemområden med hjälp av löpning. Deras marknadsföring sker mestadels via 
sociala medier. Löparakademin bygger på sponsorer och volontärarbete och därför är 
det ytterst viktigt för dem att bygga en god relation till alla intressenter. I dags läget 
önskar Vd:n förbättra kommunikationen och marknadsföringen via sociala medier.  
 

Följande beskriver respondenten hur mycket de använder sociala medier i sin 
marknadsföring och hur han ser på konkurrenters närvaro på sociala medier. 

Respondenten upplever att ca 80 % av deras marknadsföring sker via sociala medier. 

Han beskriver att även han upplever att Löparakademin har större närvaro på 

sociala medier än vad de flesta av deras konkurrenter har.  Ytterligare nämner han 

att de upplever att trenden sociala medier blir allt vanligare hos konkurrenterna.  
 

Respondenten beskriver följande hur de arbetar med omvärldsanalys och hur de 
arbetar för att förutse potentiella utvecklingsmönster på marknaden. 
Respondenten beskriver även hur de arbetar för att implementera detta i sina 
strategier.  
Han anser att de inkluderar trendspaning och omvärldsanalys i sin 
marknadsföringsstrategi men att det saknas struktur. Löparakademin försöker hålla sig 
uppdaterade med hur andra aktörer marknadsför sig och försöker bilda en uppfattning 
om vilket sätt som ger bäst verkan. Respondenten beskriver att de anpassar 
marknadsföringen beroende på vilken målgrupp de vill nå ut till. De försöker även att 
utvärdera arbetet de utför och resultatet för att ta lärdom av det. Eftersom att 
Löparakademin inte har en stor marknadsavdelning handlar det mycket om att gå på 
känsla och att dra egna slutsatser.  
 

De försöker se hur Löparakademin som ideell organisation kan agera utifrån vad som 
händer i samhället. Respondenten beskriver ett exempel om när de anordnade en 
kampanj samma år som valåret, som hette ”spring och rösta”. De hade arrangerat ett 
lopp i en utav Stockholms förorter. Syftet med kampanjen var att det var ett lågt 
valdeltagande i förorten. Kampanjen uppmärksammades och gav media utrymme i 
bland annat tv. Det fanns politiker och beslutsfattare bland åskådarna av loppet. 
Kampanjen var mycket effektiv för organisationens marknadsföring. 
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Respondenten beskriver att de inte har metoder för att mäta hur pass effektiv eller 
lönsam deras marknadsföring via sociala medier är. Respondenten beskriver att 
Facebook är bra i och med att det dokumenteras hur många som har sett posterna och 
de som är bra med Twitter är att det går att se vart trafiken kommer ifrån.  
 

Följande beskriver respondenten upplevda brister i deras marknadsföring via 
sociala medier. 
De behöver bli bättre på att planera och skapa struktur i arbetet. I nuläget arbetar de 
mycket på ”känsla”. 
 

Följande beskriver respondenten sin syn på framtiden vad gäller sociala medier 
och hur deras strategier för framtiden ser ut  
Idag får folk mängder med reklam vilket gör att det krävs bättre strategier för att folk 
ska kunna ta till sig det. Han tror på att det krävs god planering för att marknadsföring 
via sociala medier ska ge goda resultat. Respondenten beskriver att social media är en 
bra kommunikationskanal och han anser att det fortsättningsvis kommer att vara det. 
Han menar på att social media har varit en konkurrensfördel som nu börjar bli till en 
självklarhet.  
 

De försöker bli bättre på användandet av sociala medier och de försöker synkronisera 
de marknadsföringskanaler de har genom att gå ut med ”allt” samtidigt i media. 
Respondenten beskriver att tajmingen är väldigt viktigt för när de bör marknadsföra via 
sociala medier. Han upplever att bilder ger större effekt och spridning. Han beskriver 
även vikten av ambassadörer. En förebild kan få folk att bli mer uppmärksammade och 
få folk att sprida budskap mer effektivt.   
 

6.1.2 2:a Intervjun med Vd´n för Löparakademin 

Följande presenteras respondentens tankar kring modellen “Ten pieces of advice for 

companies deciding to use Social Media” 

Respondenten anser att modellen har en poäng men att den inte är tillräckligt djupgående 

samt att det idag krävs mer då tekniken gått framåt. Han anser även att den innehåller 

teorier som ligger närmare traditionell marknadsföring. Han menar även på att för dem 

skulle inte denna mall vara tillräcklig då de behöver riktlinjer som är mer moderna och som 

möter framtiden.  

 

Följande beskrivs respondentens tankar kring forskarnas resultat.  

Respondenten anser att analysen var intressant och att de skulle kunna tänka sig använda 

vissa punkter i sina strategier men då de har begränsade resurser är det svårt att ta hänsyn 

till alla. Han menar även på att ett återkommande problem är tidsbrist. Forsknings 

resultatets aspekter kan vara krävande för en mindre organisation. Respondenten menar 

dock på att punkt 1 angående inställning till sociala medier är något de kommer att ta åt sig.   
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6.1.2 Kista Science City 

Kista Science City är en av världens främsta platser för innovation vad det gäller digital 
utveckling. Respondenten är kommunikationschef och har en bred arbetsroll som 
inkluderar kommunikation med alla aktörer som Kista science city hanterar. De 
använder sociala medier som en del av deras marknadsföring samt deras organisation 
arbetar med att ta fram nya digitala lösningar och innovationer. Organisationen ligger i 
framkant vad det gäller kommunikation och innovation.   
 

I dagsläget använder Kista science city sociala medier relativt lite trots att det 
finns en önskan om att använde det mer. Respondenten beskriver varför detta 
problem finns. 
Han upplever att ett problem med marknadsföring via sociala medier är tidsbrist. 
Marknadsföring via sociala medier måste ske i realtid och att detta sätter press på att 
vara snabb och hänga med. Respondenten upplever även att gamla traditioner hänger 
kvar och att det är svårt att få personer att anpassa sig till det nya tankesättet. 
Kommunikationen på sociala medier upphör aldrig men däremot tar de anställdas 
arbetsdag slut. 
 

Följande beskriver respondenten hur de arbetar med omvärldsanalys och 
trendspaning. 
Kista Science City använder i dagsläget en omvärldsbevakningstjänst. Respondenten 
anser att det är mycket viktigt med trendspaning och omvärldsanalys och att ha 
strategier för det är ett måste. Han beskriver att denna tjänst levererar nyheter varje 
morgon som de sedan kan följa upp och använda i sina strategier.  Respondenten 
beskriver att han tror att framöver kommer det att vara bland det viktigaste för ett 
företag. Han tror att omvärldsbevakare som yrkesroll kommer att bli mer aktuellt. De 
scannar av utifrån den information de har fått. Om media skriver något kan de t.ex. 
skapa en diskussion kring de och utforma någon form av frågeställning kring det.  
 

Respondenten beskriver att de mäter engagemanget i sociala medier. De använder sig 
utav google analytics via internet som är ett mätverktyg för aktiviteter på sociala 
medier. De försöker se vilken målgrupp de har och vad de är intresserade av och 
optimera utifrån det. Han anser att det är mycket resurskrävande då det krävs både 
mycket tid, engagemang och förförståelse för att kunna optimera detta.  
 

Följande beskriver respondenten upplevda brister i organisationens 
marknadsföring via sociala medier. 
De har inga bra strategier för marknadsföring via sociala medier. Han beskriver att även 
om de befinner sig på sociala medier och använder sociala medier på ett bra sätt har det 
inget specifikt mål eller syfte med det. Han tror att det tankesättet är vanligt hos dem 
som arbetar med sociala medier. Det måste läggas resurser på det. Respondenten 
upplever att Kista Science City AB borde göra det mer.  
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Följande beskriver respondenten vilka trender han ser inom kommunikation och 
sociala medier. 
Han tror att i framtiden bör företag bli en relevant aktör i varje människas eget 
infoflöde, att de ska finnas på sociala medier som en naturlig del. Dock menar han på att 
detta egentligen inte är något nytt men det handlar om att anpassa sig till ny teknik. 
Respondenten anser att omvärldsbevakning och real-time PR kommer bli ytterst viktigt. 
Han tror att det kommer bli allt vanligare med högteknologiska tjänster och program via 
internet. Respondenten beskriver att han tror att utvecklingen kommer gå från en 
textbaserade web till en mer visuell och bild baserad webb som kommer att bli mer 
känslomässig.  Respondenten beskriver att det kan handla om virtuella världar, 
illustrationer och film.  
 

Han tror även att sociala medier kommer att fragmenteras mycket mer och att 
användarna kommer att välja sociala medier mer utifrån personligt intresse. 
Respondenten beskriver att han är helt övertygande om att det vi ser idag med facebook 
och twitter, om femton år kommer man tänka som man gör om lunarstorm idag. ”Jag 
tror att man kommer vara fascinerad av att så många var med på samma”. Respondenten 
beskriver att när det handlar om företag kommer det alltid att vara samma logik, att 
förstå vart målgruppen befinner sig. Företagen ska bemöta folk där de är och där det är 
relevant att prata med dem.  
 

 

Följande beskriver respondenten sina synpunkter på Big Data och hur Kista 
science city arbetar med det. 
Han anser att Big Data är väldigt intressant och beskriver att Kista Science City AB 
arbetar på att komma på en liknande lösning. Respondenten beskriver att de kommer 
att ha deras område i 3D och att de kommer att samla in realtidsinformation. All 
trafikinformation som finns ska gå att se visuellt, allt som sker i realtid, alla evenemang 
och sociala medieflöden exempelvis. Han anser att detta är framtiden och att det kan bli 
otroligt kraftfullt. 
 

6.2 Enkäter 

En enkätstudie gjordes via Facebook, forskarna tog emot 65 svar. Deltagarna var 
anonyma men begränsas till personer inom forskarnas nätverk via Facebook.  
 
Hur mycket påverkas du av vad som sägs om en produkt i social media? 
 
Jag påverkas väldigt mycket  6 9% 

jag påverkas delvis 38 58% 

jag påverkas väldigt lite 18 28% 

jag påverkas inte alls 3 5% 

 

Vilken marknadsföringskanal påverkas du mest av? 

 
Sociala medier (ex. blogg, twitter m.m) 35 45% 

Billboards/annonser 9 12% 
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Radio/tv 16 21% 

Events/mässor/seminarier  8 10% 

Papperstidningar 10 13% 

 

Vad tycker du om företag som inte använder sociala medier som marknadsföringskanal? 

 
Jag tycker det är positivt 14 21% 

Jag tycker det är negativt 15 23% 

Det påverkar inte min åsikt om företaget 37 56% 

 

Hur aktiv är du på sociala forum? 

 
flera gånger per dag 21 32% 

en gång per dag 11 17% 

en gång i veckan 16 24% 

mer sällan eller aldrig 18 27% 

 

6.3 Data för kvalitativ Innehållsanalys av Jeff Bullas Blogg 

 

Jeff Bullas är bloggare, författare, föreläsare och jobbar som konsult till företag för att 
optimera deras online tjänster. Han konsulterar företag i hur de kan stärka deras 
varumärke och närvaro via digitala- och sociala medier. Han har en examen i handel- 
och ekonomi och har en bakgrund inom informationsteknik. 53  Följande kommer 
insamlad data från Jeff Bullas blogg som behandlar trender och information om sociala 
medier.  
 

The Facts and Figures on the Power of Visual Content Marketing, publicerat 
19/12/13  
Det är lättare att ta in och registrera visuell information. På rund av mindre fritid och 
ökad stress blir lätt hanterlig information allt mer eftertraktat. Visuell information 
kräver plattformar, struktur och effektiva processer för att hanteras på ett optimalt 
sätt.54  
 

9 Simple and Powerful Ways to Get More Retweets on Twitter: Report, publicerat 
12/12/13 

Jeff Bullas menar på att timing är viktigt, företag måste ta reda på när kunderna är mest 
motagliga och aktiva55. 
 

                                                           
53

 http://www.jeffbullas.com/bio/#uOkhbiUvkuBz12U8.99 
54

 http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-
marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99 
55

 http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-twitter-
report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99  

http://www.jeffbullas.com/bio/#uOkhbiUvkuBz12U8.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-twitter-report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-twitter-report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99
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Social Media Marketing Tips and Insights from a Big Boring Brand, publicerat 
02/12/13 

Jeff Bullas har studerat General Electrics marknadsföring via sociala medier. 
General Electric har satsat på sociala forum så som Pinterest, Facebock m.m. Trots att 
dessa forum inte riktigt är anpassad för deras kunder dock menar de att dessa forum 
möjliggör för dem att skapa intressantare marknadsföring kring produkter som är 
svårare att göra intressanta. Med hjälp av visuell marknadsföring gör det lättare att göra 
tråkiga produkter roliga.56 

 

Case Study: Advanced Content Marketing, publicerat 27/11/13 

Visuell kommunikation är framtiden. Nya forum skapas med bilder och korta videoklipp 
i fokus. Företag bör sträva efter snygg infografik med fokus på att berätta en historia för 
att fånga kunderna. Googles nya tjänster prioriterar sökresultat med hög rankning som 
bygger på meningsfullt innehåll. Detta innebär att progressiva varumärken måste sträva 
efter att bli publicerade och inte endast annonsörer. Meningsfullt och avancerat innehåll 
i sin marknadsföring är en mänsklig och kreativ konstform som är teknik- och 
processdriven.57 

 

10 Alarming Signs that Your Business is in Trouble, publicerat 15/11/13 

Investera i teknologi, företaget måste hålla sig uppdaterade med de senaste tekniska 
tjänsterna och lösningar.  
 

Världen är föränderlig, kunder är föränderliga och ett företag måste hålla sig 
uppdaterade vilket innebär att ny kunskap måste inhämtas kontinuerligt. Detta innebär 
att företag måste ständigt återgå till skolbänken och aldrig anta att de är färdig lärda. 
Företag måste vara flexibla och är ett förhållningsätt som bör genomsyra hela 
verksamheten.58  

                                                           
56

 http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-
brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99 
57

 http://www.jeffbullas.com/2013/11/27/case-study-advanced-content-marketing/ 
58

 http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-
trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99 

http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99
http://www.jeffbullas.com/2013/11/27/case-study-advanced-content-marketing/
http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99
http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99
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7 Resultat & Analys 
Forskarna kommer först presentera resultat och sedan analys av empiri och teorier. Utgångspunkten 

för analysen är de tio punkter som Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) sammanställt. 

 

7.1 Resultat av datainsamling 

Forskarna har uppfattat att det råder en osäkerhet i hur användandet samt 
utformningen av strategier i marknadsföring via sociala medier bör gå till.  
Respondenterna som intervjuats uttrycker behov av förbättrade strategier, dock 
upplever de att deras konkurrenter inte uppnår bättre resultat.  
 

Enkätstudie som forskarna genomförde visar på att sociala medier är de 
kommunikationsmedel som kunder påverkas mest utav. Enkätstudien visar även att 
kunder påverkas delvis av vad som sägs om en produkt i social media. Enkätstudien 
visade även att 73 % är aktiv på sociala medier en gång i veckan eller mer och 32 % av 
alla svarande var aktiva flera gånger per dag. Vilket styrker det faktum att det är 
nödvändigt för företag att närvara på sociala forum. För att kunna kommunicera med 
kunderna måst företagen möta dem där de är. Forskarna anser kunders inställning till 
huruvida ett företag befinner på sociala medier beror på deras image och huruvida 
kunder förväntar finna företaget på sociala medier. Enkätstudien ger en inblick i 

kundernas perspektiv, frågan är dock om personer själva kan mäta sitt eget användande på 

ett objektivt och korrekt sätt? 

 

I den andra intervjun med Vd´n för Löparakademin presenterades forskarnas resultat. 

Respondenten beskrev följande om huruvida de skulle kunna tänka sig använda resultatet i 

sina strategier.  

 

Respondenten anser att analysen var intressant och att de skulle kunna tänka sig använda vissa 

punkter i sina strategier men då de har begränsade resurser är det svårt att ta hänsyn till alla. 

Respondenten menar även på att ett återkommande problem är tidsbrist. Forskningsresultatets 

aspekter kan vara tidskrävande för en mindre organisation. Respondenten menar dock på att punkt 1 

angående inställning till sociala medier är något de kommer att ta åt sig. 

 

7.2 Analys av Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) 
modell om marknadsföring via Sociala Medier 

 

1. Choose carefully 

Att välja nog vilket medium som ska användas är fortfarande en ytterst viktig fråga. 
Dock anser forskarna att det krävs djupare arbete och insikt än vad som beskrivs i 
”mallen”. Dels fragmenteras sociala forum mer och mer dels finns flera forum för samma 
intresse. Idag finns olika tekniker för att analysera intressen och kundbeteenden det är 
dock viktigt att behålla en mänsklig faktor då personligheter inte kan mättas endast 
genom statistik. Detta innebär att själva strategin bör ligga i förhållningssättet gentemot 
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social media och inte för ett specifik socialt forum. Forskarna anser att ett problem är att 
företagen fokuserar för mycket på själva forumet i sig istället för att arbeta fram en 
generell strategi för social media. Trots att sociala medier skiljer sig åt finns det 
gemensamma nämnare som är en mer central fråga. Forskarna anser att företag bör 
börja med att ta reda på vilken roll det sociala forumet ska ha i marknadsföringen. Är det 
en kanal för att upprätthålla varumärket, en informationskälla, eller har den som syfte 
att attrahera nya kunder? 

 

Utifrån detta bör sedan strategin läggas. Moran, E och Gossieaux, F (2010) menar på att 
för att kommunicera effektivt via sociala medier måste företaget först förstå 
konversationen samt identifiera dess karaktärsdrag. För att förstå sin omvärld krävs en 
god omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning måste göras systematiskt det är dock 
viktigt att definiera vilka faktorer som är relevanta för företaget. För att 
informationsflödet ska vara hanterbart bör företagen fokusera på visa teman eller 
sökord. Det är även viktigt att tänka på att människan söker bekräftande information. 
 

Kommunikationschefen för Kista Science City beskriver hur de försöker att skapa 
diskussioner kring händelser eller populära ämnesområden. De använder ett 
omvärldsbevakningsprogram i sin omvärldsbevakning som ligger till grund för 
kommunikationsstrategin. Detta kräver dock resurser vilket organisationen 
Löparakademin inte har tillgång till. Löparakademin anser dock att de är lyhörde till sin 
omgivning och lyssnar till sina kunder. Löparakademin har dock svårare att engagera 
sina kunder till interaktion. Respondenterna beskriver att de försöker utgå från vad som 
händer i deras omvärld i deras strategier dock ser forskarna att detta är relativt 
slumpmässigt. Strategierna är snarare en reaktion på vad som hänt istället för en 
planerad strategi för att möta omvärlden detta gäller även Kista Science City som 
arbetar relativt systematiskt. Forskarna anser att detta kan grunda sig i osäkerhet.  
 

2. Pick the application, or make your own 

Enligt Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) bör företagen bestämma 
huruvida det ska skapa ett eget socialt forum eller om de ska välja ett som redan 
existerar. I denna studie har forskarna inte funnit några indikationer på att detta är 
relevant.  
 

Det finns sociala forum för de flesta ämnesområden och för företag att etablera ett eget 
krävs resurser och tid vilket kan vara bortkastat om det redan finns en etablerad 
kundkrets på ett annat socialt forum. Företag bör ha i åtanke att sociala medier styrs av 
rådande trender och kan försvinna lika snabbt som de kommer. Om ett företag lyckas 
etablera ett socialt forum som når populäritet är detta en kortsiktig lösning då 
sannolikheten att populäriteten avtar är stor. Kommunikationschefen för Kista Science 
City beskrev att populäriteten av olika sociala medier skiftar och att de kommer och går. 
Respondenten menar på att det vi ser idag kommer att vara inaktuellt inom ett par år. 
Respondenten uttrycker följande ”Jag tror att man kommer vara fascinerad av att så 
många var med på samma”. Jeff Bullas beskriver i sin blogg att Googles nya tjänster 
prioriterar sökresultat med hög rankning som bygger på meningsfullt innehåll. Detta 
innebär att progressiva varumärken måste sträva efter att bli publicerade och inte 
endast annonsörer. Forskarna anser att det inte är så enkelt som att fråga sig huruvida 
ett företag bör skapa ett eget forum eller inte. Företag bör sträva efter en mer långsiktig 
strategi.  
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3. Ensure activity alignment 

Forskarna håller delvis med denna aspekt, det är viktigt att all kommunikation 
synkroniseras.  I marknadsföring via sociala medier är det även viktigt att ha rätt timing. 
Amalesh Sharma (2011) menar att det är nödvändigt att skicka ut budskapet vid rätt 
tidpunkt annars är risken att det går omärkt förbi och försvinner in i massan59. Vd´n för 
Löparakademin beskriver att de jobbar med att hålla alla kommunikationskanaler 
synkroniserade. Forskarna anser dock att det krävs mer än att bara systematiskt 
synkronisera kommunikationen, det bör finnas en noggrann planering innan och ett 
djupare engagemang. Anne Linke och Ansgar Zerfass (2012) beskriver hur företag inte 
bör rusa till handling utan det bör finnas en god planering till grund för vad som sägs 
och när det ska sägas60.   
 

4. Media plan integration 

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) menar på att strategin för sociala 
medier måste ingå i den övergripande kommunikationsstrategin61. Forskarna anser efter 
analysen att det är viktigt att förändra inställningen till sociala medier, det ska inte vara 
en isolerad del av marknadsföringen. Jeff Bullas menar på att grundstenen är företagets 
förhållningssätt och flexibilitet gentemot marknaden och kommunikationen. 
Organisationer måste arbeta på sin osäkerhet inom sociala medier, att ta ställning och 
vara mindre passiv. Sociala medier bör vara en naturlig del av kommunikationen och 
marknadsföringen hos en organisation. Kommunikationschefen för Kista Science City 
uttrycker i intervjun att företag bör sträva efter att bli en naturlig del av kunders 
informationsflöde. Forskarna anser att det bör finnas både budget och resurser för 
marknadsföring via sociala medier. Dahlén (2002) nämner vikten av 
relationsmarknadsföring detta innebär dock att företagen även måste ta reda på hur 
pass relationsbenägen kunden är. Att etablera relationer till sina kunder är inget nytt 
dock handlar det om att anpassa strategin till nya forum och den virituella världen62.  
 

5. Access for all 
Forskarna anser att det ska vara en självklarhet att inte blocka sociala medier hos 
företag då detta ska vara en naturlig del av kommunikationen. Dock ska hanteringen av 
sociala medier skötas av marknadsföringsavdelning och ingå som ett självklart moment i 
marknadsstrategin.  
 

6. Be active 

För etablera en långsiktig relation behövs en kontinuerlig integration. Kunderna är en 
del av det värdeskapande systemet och har en central roll för värdeskapandet. Företag 
måste etablera sig i det värdeskapandesystemet och vara aktiva där. Sociala medier 
uppdatera snabbt och därför krävs det aktiv och förnyad uppdatering kontinuerligt för 
att behålla kundernas intresse. Att hålla sig uppdaterad med ny teknik som kan 
underlätta för mer direkt och kundanpassad marknadsföring är en viktig aspekt. 

                                                           
59

 Amalesh Sharma, Take-off of online marketing: casting the next generation strategies, 2011. Indian School of 
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60

 Anne Linke och Ansgar Zerfass Social media governance: regulatory frameworks for successful online 
communications (2012) University of Leipzig, Leipzig, Germany 
61
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62
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Framtiden ligger inom real-time PR och Big data. Jeff Bullas menar på att företag bör 
investera i ny teknik kontinuerligt samt ha inställningen att man aldrig är färdiglärd. 
Kommunikationschefen för Kista Science City beskriver att de arbetar med att skapa ett 
forum i 3D och att de kommer att samla in realtidsinformation för att skapa en virituella 
värld. All trafikinformation som finns ska gå att se visuellt där allt som sker, sker i 
realtid. Allt från pågående evenemang till aktuella medieflöden. 
  

7. Be interesting 

Detta koncept är egentligen en självklarhet. Företagen måste förstå sina kunder och 
leverera ett budskap som är intressant för dem, detta är grundläggande för traditionell 
marknadsföring och så även via sociala medier. Dock anser forskarna att denna aspekt 
även behöver en fördjupning. Att vara intressant är ett generellt begrepp och för att 
lyckas krävs en djupare förståelse för vad som attraherar kunden. Forskarna anser att 
det kan vara relevant för företag att använda sig av brand communitys i sin 
omvärldsbevakning för att öka kundförståelse. Muniz & O’Guinn (2001) menar på att 
individens personlighetstyp styr inställning till vilka varumärken de identifierar sig 
med63. Brand communitys är viktiga ambassadörer för varumärket och bör inte 
försummas. Skapandet av virituella världar öppnar upp för nya möjligheter vad det 
gäller brand communitys och nya forum för att möta kunder. Forskarna anser att ett 
intressant budskap är en grundsten för att få kunder att prata om ett företag eller en 
produkt. Fokus bör ligga på att få kunderna att sprida positiva åsikter och information 
vidare d.v.s. Word-of-Mouth.   
 

För att skapa ett intressant budskap krävs kundförståelse och omvärldsbevakning för 
att sedan skapa ett koncept kring produkter. Ny tekniker för omvärldsbevakning är 
under konstant utveckling. Sociala medier har gett möjligheten att få en inblick i kunders 
vardag och möjliggör för företag att se och lösa deras problem innan de själva kan 
definiera dem. Kunder blir allt mer otåliga och visuellkommunikation blir allt mer 
populärt. Jeff Bullas skriver i sin blogg att visuell information är snabbare och mer lätt 
registrerad och fångar lättare kundens uppmärksamhet. Han menar även på att det är 
viktigt att skapa en historia kring företaget samt att meningsfullt innehåll är en mänsklig 
och kreativ konstform som är teknik- och processdriven. Forskarna anser att 
storytelling i form av bilder och infografik bör implementeras i marknadsföring via 
sociala medier. Storytelling kan bidra till att skapa en helhet, förstärka en upplevelse och 
ge ett mer meningsfullt budskap. Kommunikationschefen för Kista Science City menar 
på att kommunikationen kommer att gå från textbaserad till mer bildbaserad.  
Forskarna kan dra slutsatsen att framtiden för marknadsföring via sociala medier är 
visuell kommunikation och intressant infografik. 
 

8. Be humble, be unproffesional, be honest 

Forskarna anser att dessa aspekter går under god kundvård och finner inga indikationer 
på att dessa aspekter utmärks som individuellt viktiga dock är de viktiga delar av 
relationsskapandet till kunder. Dessa aspekter syftar till att förstå och anpassa sig till 
kunden och är en del av arbetet att etablera en god kundrelation. Forskarna anser att 
dessa punkter redan presenteras under tidigare punkter. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel kommer forskarna presentera slutsatser som besvarar studiens forskningsfråga samt 

vilka aspekter som de anser är viktiga för marknadsföring via sociala medier. 

 
 

Studiens syfte är att identifiera viktiga aspekter för att förbättra en organisations 
marknadsföring via sociala medier. Forskarna har valt att skapa fem förnyade punkter 
utifrån Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein (2010) modell. Forskarna anser att fem 
punkter räcker för att sammanfatta dessa aspekter då visa punkter flyter samman.  
 

- Vilka aspekter är viktiga för att förbättra en organisations marknadsföring via sociala? 

 

1. Vilken roll ska social media ha? 

 

Företag bör först bestämma vilken roll social media ska ha i deras 
marknadsföring. Vilken funktion ska det fylla? Tex varumärkesbyggande, 
informationskanal osv. Utifrån detta kan företagen välja vilka forum som är 
relevanta för detta syfte och för företaget. Strategin bör utgå ifrån syftet med 
social media istället för ett specifikt forum. Detta ger företagen möjlighet att vara 
mer flexibla då virituella trender kommer och går.  
 

2. Våga satsa fullt ut! 
 

För att marknadsföring via sociala medier ska uppnå optimala resultat krävs 
noga planering och etablerade arbetsprocesser. Efter att företaget valt forum bör 
kommunikationsmål sättas samt strategier för att nå dem. Det är lätthänt att 
sociala medier inte behandlas lika seriöst som andra kommunikationskanaler 
men för att utnyttja dess fulla potential måste det finnas etablerade strukturer. 
Det måste finnas både resurser och budget för sociala medier och företag måste 
våga satsa fullt ut. Företag måste etablera en långsiktig strategi.  
 

3. Marknadsstrategi 
 

Sociala medier bör vara en naturlig del av den övergripande marknadsstrategin. 
För att skapa ett tydligt budskap bör all kommunikation synkroniseras och följa 
samma röda tråd för att inte förvirra mottagaren. Företag bör ha en tydlig 
struktur för omvärldsbevakning och utifrån detta etablera en strategi. Det är 
därför viktigt att hålla sig uppdaterad med ny teknik. Omvärldsbevakningen kan 
öka kundförståelse och användas i konversationen med kunderna i form av bild 
eller diskussioner. Företagen måste sträva efter att vara aktiva samt aktualisera 
konversationen.  Med hjälp av teknik kan företag skapa sig en bild av när och hur 
kunder är aktiva samt anpassa sig till detta då timing är en viktig aspekt för en 
effektiv kommunikation.  
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4. Kundförståelse 

 

Grundläggande för all marknadsföring är att förstå var kunderna befinner sig. 
Dels bör företag vara närvarande dels kan det vara relevant att anställda är 
närvarande i sociala forum för få ett kundperspektiv. Budskapet måste vara 
relevant och intressant för mottagaren detta kräver en djup förståelse för 
mottagaren. I och med det ökade informationsflödet blir kunder allt mer immuna 
och företag måste jobba på att sticka ut och skapa kundlojalitet. Kunder har 
tillgång till information och kunskap och är mer kritiska till information via 
internet. Företag bör sträva mot att vara ärliga, ödmjuka och 
förtroendeingivande. Målet med kommunikationen via sociala medier bör vara 
att skapa en profil som kunderna associerar med sin egen personlighet eller/och 
positiva attribut.  
 

5. Var intressant! 
 

För att skapa ett intressant budskap måste företagen ha insikt om rådande 
trender inom sitt kundsegment. Frågan bör vara vad är intressant för kunden? 
Återigen bör omvärldsanalys ligga som grund. Trender uppkommer inte ifrån en 
källa utan skapas av olika fragment, förtetag måste vara lyhörda till sin marknad 
för att uppmärksamma detta. För att behålla kunders intresse måste 
marknadsföringen vara direkt och aktuell, detta kräver att företagen håller sig 
aktiva. Bilder och visuell information tenderar att bli mer populärt och företag 
måste följa denna trend. Kommunikationen går idag från textbaserad till mer 
bildbaserad och det blir mer populärt med infografik. För att attrahera kunder 
kan det underlätta att bygga ett koncept och en historia kring företaget vilket 
även bidrar till ett mer meningsfullt budskap. Målet bör vara att utforma ett 
budskap som kunder vill prata om och dela med sig av.  
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9 Slutdiskussion  
 

 

Social media är en självklarhet för framtidens marknadsföring dock är det ett 
svårhanterligt verktyg då den virituella världen är föränderlig. Forskarna ämnade 
definiera viktiga aspekter för marknadsföring via sociala medier som kunde ligga till 
grund för marknadsstrategier. De inser efter studiens gång att det inte går att finna 
aspekter som är konstanta, utan att det gäller att finna ramar och strukturer gentemot 
sociala medier samt se det som en kommunikationskanal som inte går att kontrollera. 
Dock kan företagen kontrollera sin egen inställning och ha flexibla strategier för att 
anpassa sig till det föränderliga klimatet inom den virituella världen. Forskarna tror att 
med hjälp av de aspekter som studien resulterat i kan företag utveckla och skapa insikt i 
sin marknadsföring via sociala medier.  
 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att gör mer kvantitativ forskning och statistik i vilka trender 
som blir populära och om det finns gemensamma nämnare eller karaktärsdrag. 
Ytterligare skulle forskning kring teknikens påverkan på kommunikation och det faktum 
att det begränsar den mänskliga faktorn vara av intresse. Det skulle även behövas mer 
forskning i hur företag, myndigheter och andra institutioner kan hantera problematik 
kring personlig integritet.  
 



  

 

29 

 

Referenser 
Vetenskapliga artiklar  

Anne Linke och Ansgar Zerfass, Social media governance: regulatory frameworks for successful online 

communications (2012) University of Leipzig, Leipzig, Germany 

Amalesh Sharma, Take-off of online marketing: casting the next generation strategies (2011) Indian 

School of Business, Hyderabad, India 

A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media (2010) 

Jordan Gamble & Audrey Gilmore (2013) A new era of consumer marketing? An application of co-

creational marketing in the music industry, University of Ulster, Jordanstown UK 

Jong Woo Kim, Song-Yi Han, Dong Sung Kim (2012) Association Rules Application to Identify 

Customer Purchase Intention in a Real-time Marketing Communication Tool  

Kelm, Orlando R, Social Media: It’s What Students Do (2011) University of Texas at Austin 

Miniard, Paul W; Bhatla, Sunil; Lord, Kenneth R; Dickson, Peter R; Unnava, H. Rao, Picture-based 

Persuasion  Processes and the Moderating Role of Involvement (1991) University of Chicago Press 

Muniz & O’Guinn, Personality, person–brand fit, and brand community: An investigation of 

individuals, brands, and brand communities, 2001. 

Reinhold Decker, Ralf Wagner and Sören W. Scholz An internet-based approach to environmental 

scanning in marketing planning (2004), University of Bielefeld, Bielefeld, Germany 

Roberto V. Zicari, Trends and Information on New Data Management Technologies Innovation, 2012  

Wright, D.K. and Hinson, M. (2009), “Examining how public relations practitioners actually are using 

social media”, Public Relations Journal, Vol. 3 

Böcker  

Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2008) Stockholm Liber  

Björn Axelsson, Henrik Agndal Professionell marknadsföring (2011), studentliteratur AB  

Dahlèn, M. Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik (2002) Malmö: Liber 

Corrigan Peter, The sociology of consumption: an introduction (1997) Sage, London 

John Bessant, Joe Tidd Innovation and Entrepreneurship (second edition 2001) John Wiley & Sons 

Kotler, P. Marketing management (2000) New Jersey: Prentice Hall. 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bj%F6rn%20Axelsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Henrik%20Agndal
http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Bessant%22
http://www.google.se/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joe+Tidd%22


  

 

30 

 

Mossberg Lena & Erik Nissen Johansen, Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin (2006) 

Lund Studentlitteratur AB. 

Nelke, Margareta, Bevaka din omvärld (2006) Malmö Liber AB 

Sven Hamrefors, Kommunikativt Ledarskap: den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk (2009) 

Norstedts Akademiska Förlag 

Hemsidor 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-

struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-

medeia/ Besökt 2013-12-13 

http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-

brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99 Besökt 2013-12-16 

http://www.jeffbullas.com/2013/11/27/case-study-advanced-content-marketing/ Besökt 2013-12-16 

http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-

trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99 Besökt 2013-12-16 

http://www.jeffbullas.com/bio/#uOkhbiUvkuBz12U8.99 Besökt 2013-12-16 
 
http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-
marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99 Besökt 2013-12-16 
 
http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-
twitter-report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99 Besökt 2013-12-16 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Norstedts%20Akademiska%20F%F6rlag
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivets-struktur/IT-i-foretag/15311/2013A01B/Andel-foretag-som-anvander-nagot-av-foljande-social-medeia/
http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/02/social-media-marketing-tips-and-insights-from-a-big-boring-brand/#O77yK2odV0eoMDPx.99
http://www.jeffbullas.com/2013/11/27/case-study-advanced-content-marketing/
http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99
http://www.jeffbullas.com/2013/11/15/10-alarming-signs-that-your-business-is-in-trouble/#pRLf6oCWGZvLW2Ag.99
http://www.jeffbullas.com/bio/#uOkhbiUvkuBz12U8.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/19/the-facts-and-figures-on-the-power-of-visual-content-marketing/#gGUzjLIp6fGewL2x.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-twitter-report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99
http://www.jeffbullas.com/2013/12/12/9-simple-and-powerful-ways-to-get-more-retweets-on-twitter-report/#yQAYVOe6Qx6Y8FM3.99


  

 

 

BILAGA 1: Intervjufrågor  

 

Frågor: 

1. Vad har du för arbetsroll i dagsläget? 

2. Hur stor del av er marknadsföring sker via sociala medier?  

3. Vilka sociala medier använder ni i dagsläget? 

-  Hur tror ni att era konkurrenter använder dem och varför finns dessa 

skillnader? 

4. Inkluderar ni trendspaning eller någon forma av omvärldsanalys i er 

marknadsföringsstrategin? 

- Om ni gör det hur implementeras det i själva strategin?  

5. Använder ni några strategier för att förutse potentiella 

utvecklingsmönster på marknaden? 

- Vilka strategier används idag för att förutse potentiella 

utvecklingsmönster? 

6. Har ni några metoder för att mäta hur pass effektiv/lönsam er 

marknadsföring via sociala medier är?  

7. Vilka brister upplever ni finnas i era strategier i nuläget?  

- Vilka problem stöter ni oftast på? 

8. Vilka trender ser du i dagsläget? 

9. Hur ser du på framtiden vad gäller sociala medier? 

- Om t.ex 5 år? 

10. Vilken roll tror du att social media kommer att spela för företag i 

framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Projektdagbok  
 
11-11-2013 Upprop 

Möte med handledaren, ta upp frågor kring intervjumetod, kan vi 

använda oss utav semistrukturerad intervju med konkreta frågor, 

samma frågor till alla respondenter? 

 

12-11-2013 Arbetade tillsammans, läste tidigare forskning, diskuterade vilken 

teori vi skulle använda. Johannas ansvarsområden: Brand 

community, modern innovation - real time- kundanpassad, 

omvärldsförståelse. Jennys ansvarsområden: svaga signaler, 

värdekedjan, word of mouth, socialpsykologi? Bestämde att vi 

skulle kontinuerligt läsa gamla arbeten under processens gång. 

Utformade intervjufrågor och enkätfrågor. Lade upp 

enkätfrågorna på facebook.  

 

13-11-2013 Använde programmet Google drive. Jenny lade upp text om teori, 

word of mouth, svaga signaler. Johanna arbetade på modern 

innovation- real time. Sökte efter relevant teori.  

 

16-11-2013 Intervju med VD`n för Löparakademin i Kista klockan 10. 

Johanna intervjuade 

respondenten, Jenny observerade.  

Stämde av/ reflektion efter intervjun. Vad gick bra, vad gick 

dåligt. Vad kan vi tänka på inför nästa intervju. 

 

17-11-2013 Johanna påbörjar skrivandet av stycket inledningen i arbetet. 

Jenny transkriberar 

gårdagens intervju.  

 

19-11-2013 Intervju med Kommunikationschef för Kista Science City klockan 

10. Johanna  

Intervjuade. Jenny observerade. Reflektion kring intervjun. Jenny 

transkriberar intervjun.   

 

20-11-2013 Färdig med transkriberingen. Inledning skriven men behövs 

retuscheras. 

Hade kontinuerlig kontakt med vår handledare via mail. Frågor 

kring hur vi ska fördjupa oss, innovativ vinkel, metoddel.  

 

23-11-2013 Självständigt arbete i teori, inledning.  

 

25-11-2013 Reflektion och diskussion kring datainsamlingen. Sammanställde 



  

 

 

enkätinsamlingen. Problematiken under arbetsprocessens gång var 

att vi måste begränsa oss, diskussion. Arbetade på 

innovationsbidraget.  

 

26-11-2013 Arbetade självständigt, Johanna skrev och läste på teori om Big 

data, Brand 

Communities, Storytelling, Jenny skrev och läste på teori om etik, 

omvärldsanalys.  

 

02-12-2013   Telefonmöte med handledaren.  

                      Planerade att Johanna påbörjar stycket bakgrund. Jenny påbörjar 

empirin, 

                      sammanställer resultatet av intervjuerna. Utformade hypotes.  

 

04-12-2013 Påbörjar metoddelen. Jenny beskriver arbetsprocessen i 

metoddelen. Johanna 

fortsätter med bakgrundsstycket. Teorier som behöver 

fördjupas/bearbetas, svaga signaler, image-traditionell 

marknadsföring, värdenätverk, big data och social media.  

 

09-12-2013 Handledarmöte, fick feedback angående metoddelen. 

Lånade böcker från högskolebiblioteket 

 

10-12-2013    Mellanlägesrapport klar, ca 80 %. 

                      

16-12-2013 Johanna påbörjade skrivandet av forskningsansats och samlade in 

data för kvalitativ innehållsanalys. Jenny påbörjade skrivandet av 

kvalitativ innehållsanalys, validitet och reliabilitet, kritik av 

metod. 

 

18-12-2013 Skrev stycket resultat och analys 

 

20-12-2013 Skrev slutsatsen 

 

27-12-2013 Johanna skrev abstract, Jenny finslipade på metoddelen. 

 

27-12-2013 – 06-01-2014    Korrigering av examensarbete.  

 


