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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för deras engagemang samt tiden de lagt 

på vår undersökning, utan dem hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka 
vår handledare Lasse Johansson som har stöttat oss under processens gång med 

värdefull feedback och svar på våra frågor. Vidare vill vi tacka vår examinator Kaisa 
Lund som under seminarietillfällena varit till stor hjälp under studiens utformande. 

Avslutningsvis vill vi visa vår uppskattning till våra opponenter som under resans gång, 
med både kritik och ifrågasättande har hjälpt oss att skriva en bättre uppsats. 

 
 
 
 
 
Kalmar 2017-05-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Sterner Emma Frejd Ida Strauss



  
 

 2 

  
SAMMANFATTNING 
 
Titel: Without a social media strategy, you´re posting in the blind 
 
Författare: Emma Frejd, Linnéa Sterner och Ida Strauss 
 
Handledare: Lasse Johansson  
 
Examinator: Kaisa Lund 
 
Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Detaljhandel och Service Management, 
Linnéuniversitetet, VT 2017  
 
Syfte och forskningsfrågor: Syftet med studien är att undersöka hur användningen av 
sociala medier som marknadsföringskanal har påverkat företags arbetssätt. Med detta 
syfte i åtanke formulerades våra forskningsfrågor enligt följande: 
 

1. Varför är sociala mediebyråer ett växande fenomen, trots att det finns tydliga 
tendenser på att sociala medier är avsedda för att i största möjliga mån vara en 
kostnadsfri metod för alla användare? 
 
2. Varför köper företag tjänster av sociala mediebyråer för att lyckas på sociala 
medier?  

 
Metod: Kvalitativ metod med ett urval på åtta semistrukturerade intervjuer.  
 
Slutsats: Studiens resultat visar på att sociala medier som marknadsföringskanal har 
bidragit med en förändring när det gäller företags arbetssätt. Studien påvisar att det är 
kunskap och tid som är faktorer till att företag väljer att köpa tjänsten, istället för att 
sköta det själva. Vidare framhävs att kommunikationen mellan konsument och företag 
har förändrats väsentligt. I samma takt som de sociala medierna utvecklas, växer de 
sociala mediebyråerna.  
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ABSTRACT   
   
Purpose & Research questions: The purpose of this study is to examine how the use 
of social media as a marketing channel has influenced the company's way of working.  
 
With this purpose in mind, our research questions were formulated as follows: 
 

1. Why are social media agencies a growing phenomenon, even though there are 
clear tendencies that social media are designed to be, as far as possible, a free 
method for all users? 

 
2. Why do business companies purchase social media agencies to succeed in 

social media? 
 
Methodology: Qualitative method with a selection of eight semistructured interviews. 
 
Conclusion: The study's findings show that social media as a marketing channel has 
contributed to a change in companies way of working. The study shows that it is 
knowledge and time that are the mainfactors why companies choose to outsource a part 
of their organization. Furthermore the communication between consumers and 
companies has changed significantly. The social media agencies are growing in the 
same pace as the social media are developing. 
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1. Inledning 
I denna inledande del kommer vi att ge en bakgrundsbeskrivning till det valda ämnet 

för att skapa en förståelse för studien. Fortsättningsvis presenteras en 

problemdiskussion som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis lägger vi fram de avgränsningar som gjorts i studien. 
    

1.1 Bakgrund 
Internet har revolutionerat dator- och kommunikationsvärlden och banat väg för nya 

möjligheter (Leiner et al. 2009). Det började med telegraf, telefon, radio och dator, 

vilket i sin tur har lagt grunden för denna integration av olika funktioner. Författarna 

menar att Internet möjliggör för informationsspridning och fungerar som en länk för 

samarbete och samverkan mellan individer och deras teknologi, utan hänsyn till det 

geografiska läget.  
 

Under de senaste 40 åren har det skett en radikal förändring i hur verksamheter 

bedrivs och hur människor samarbetar med varandra (Saravanakumar & 

SuganthaLakshmi, 2012). Metoder för kommunikation har utvecklats och förändrat 

vår vardag på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. Ahrne & Papakostas (2002) 

hävdar att en av de största anledningarna till detta är den tekniska utveckling som 

skett i världen. Ny teknik och nya kommunikationsmöjligheter suddar ut gamla 

gränser och skapar ett nästintill gränslöst samhälle. Efter telefonens uppkomst, 

utveckling och utbredning har människor ingetts en möjlighet till att kommunicera 

med varandra över stora avstånd. Internet, tillsammans med datorn tillåter människor 

att uttrycka sig på liknande sätt virtuellt som i verkligheten (Ahrne & Papakostas, 

2002). 
 

Internets genomslagskraft har bidragit till att människors Internetbeteende har 

förändrats (SCB, 2016). Idag spenderar man alltmer tid på Internet och 

användningsområdena och alla funktioner har ökat. Under det första kvartalet av 

2016 hade 93 procent av alla som är folkbokförda i Sverige tillgång till Internet i 

hemmet. Det motsvarar nästan sju miljoner människor.  
 

Ett av de mest nytillkomna och intressanta medierna finns idag på Internet, nämligen 

de sociala medierna. Det har kommit att bli en alltmer betydelsefull metod under 

2000-talet vilket gör det möjligt att uttrycka sig fritt, både som privatperson och 
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företag (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012).  I dagens samhällsklimat sker 

och sprids förändringar allt snabbare och snabbare och genom sociala medier kan 

människor i samma sekund som något publiceras också ta del av det (Företagande, 

2017). Andelen som dagligen använder sociala nätverk har mer än fördubblats på 

bara sex år, från 28 procent 2010 till 58 procent 2016. Under samma tidsram har 

andelen som sporadiskt använder sociala nätverk ökat från drygt hälften till tre 

fjärdedelar av alla svenska Internetanvändare (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 

Denna möjlighet till att uttrycka sig fritt har även en enorm inverkan på företag där 

många har insett att utan en riktig plan och väl utformad strategi för sociala medier så 

har de ingen chans att sticka ut i den snabba, föränderliga, digitala världen 

(Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012). 
 

Sociala medier har förändrat den generella dynamiken i marknadsföringen och skiftat 

från kampanjer gentemot kunder till att företagen istället lyckats skapa en anknytning 

till kunderna (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). Det finns olika typer av sociala 

medier och alla fyller ett och samma syften; att starta och främja en ny produkt eller 

tjänst; att kommunicera ett nytt företag; eller att ytterligare engagera kunder i en rik, 

meningsfull och interaktiv dialog, snarare än en monolog som de traditionella 

medierna erbjuder. Användningen av sociala medier som begrepp tenderar att 

behandlas som fristående element snarare än en del av ett integrerat system av 

marknadsförare och företag. Det betyder att företagen måste beakta både sociala- och 

traditionella medier som en del av ett ekosystem där alla element arbetar tillsammans 

mot ett gemensamt mål (Hanna et al. 2011). 
 

Sociala medier är idag ett väldigt aktuellt ämne, men för oss är det även ett intressant 

fenomen då vi tillhör generationen som varit med under dess framväxt och 

utveckling. Vi kommer i kontakt med sociala medier på daglig basis och är ständigt 

uppkopplade.  Det innebär att företag har en stor tillgång till att nå ut till sina kunder 

och göra sig synliga.     
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1.2 Problemdiskussion 
Fenomenet sociala medier grundar sig i ett behov som människor har. Detta behov är 

att kommunicera och uttrycka sig fritt med varandra (Safko, 2010). Den information 

som sprids kan vara i texter, bilder, videor eller en kombination av samtliga. Sociala 

medier ger möjligheten till att nå miljontals användare. Enligt författarna leder det 

också till att företag dras till att använda denna kanal till sin marknadsföring, för att 

belysa sina produkter och tjänster, men även för att engagera användare till att bli 

potentiella kunder. Schivinski & Dabrowski (2016) hävdar att de otaliga webbplatser 

som utgör sociala medier inte bara främjar kommunikation och samtal bland 

miljontals människor, utan företag kan även använda sociala medier för att nå ut till 

en viss målgrupp oavsett storlek.  
 

Introduktionen av Web 2.0 och sociala medier har dramatiskt påverkat och 

förvandlat den dagliga verksamheten hos företag som behöver behärska digitala 

verktyg för en snabb, korrekt och effektiv kommunikation (Moreno, Navarro, Tench 

& Zerfass, 2015). Enligt definitionen av Web 2.0 är sociala medier baserade på 

användarens samarbete vilket bidrar till att de som arbetar aktivt med sociala medier 

i sina företag också måste samarbeta med varandra (Montalvo, 2011). Att påverka 

samt bevara ett varumärkes rykte eller för att bygga varumärkesmedvetenhet kräver 

många kompetenser.  
 

För organisationer och företag som vill använda sig av sociala medier i 

marknadsföringssyfte krävs det kunskap för att lyckas bli framgångsrika via dessa 

kanaler (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012). Företag måste ta hänsyn till 

olika marknadsföringsstrategier på sociala medier, så att de kan öka sitt varumärke i 

olika aspekter. Ett företags marknadsfunktion spelar nämligen en viktig roll för att de 

ska överleva eller förbli lönsamma och konsument-lyhörda (Kirtiş & Karahan, 2011). 

Ett av de mest utmärkande tillvägagångssätt som företag kan använda sig av för att 

sänka sina kostnader är enligt författarna att vända sig till sociala medier som 

marknadsföringskanal. Att marknadsföra varumärken, produkter och andra 

marknadsföringsaktiviteter via sociala medier kräver inte särskilt mycket resurser för 

företag. Dessutom är sociala medier allmänt utvärderat som det mest praktiska 

instrumentet för att marknadsföra produkter till målsegment (Kirtiş & Karahan, 

2011).  
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Sociala medier tillåter vem som helst att bli en producent av innehåll och leverera 

detta genom interaktiv kommunikation, vilket i sin tur leder till att företag kan 

använda detta som ett värdefullt verktyg och förverkliga sina strategier till en lägre 

kostnad, och i många fall- ingen kostnad alls (Kirtiş & Karahan, 2011). Vissa sociala 

medier erbjuder dessutom företags- och marknadsföringsanpassade funktioner för en 

relativt låg summa (Företagande, 2017). Dessutom bidrar sociala medier till högre 

effektivitet mot vad som kan åstadkommas med mer traditionella 

kommunikationsverktyg (Kaplan & Haenlein, 2010). Trots denna enkelhet finns det 

mängder av sociala mediebyråer att tillgå på marknaden, som expanderar och säljer 

marknadsföringstjänster för att hjälpa andra företag att lyckas via sociala medier.  
 

Trots att de flesta företag idag är medvetna om vikten av att vara aktiva och synas i 

sociala medier är det många som saknar referensramar och tillräcklig kunskap för att 

kunna skapa relevant innehåll (Edsmyr, 2016). Istället pressas ofta informationen ut 

på sociala nätverk, utan att företag vet varför eller vem de vill synas för. Ett vanligt 

misstag är att företag ser sociala medier som ytterligare en mediekanal att skicka ut 

sin information genom (Schivinski & Dabrowski, 2016). Hela idén med 

kommunikation inom sociala medier är att den är dubbelriktad och en 

tvåvägskommunikation, där företag och konsumenter kan föra en dialog.  
 

Många företag har svårigheter med att bedöma värdet av sin närvaro i sociala medier, 

men eftersom det finns få andra kanaler som kan konkurrera med de sociala, 

avseende räckvidd och interaktionskraft, betyder det att det inte finns några 

anledningar till att stå utanför (Karlsson, 2016). Desto fler anledningar finns det att 

närvara och pröva sig fram till vad som är gångbart för just det egna företaget. Om 

ett företag lär sig hur de ska influera publiken effektivt kan de skapa en betydande 

och försvarbar marknadsposition, baserad på en stadig social acceptans (Evans, 

2012).  
 

Ytterligare en svårighet med sociala medier är enligt Clapperton (2009) att 

landskapen förändras väldigt fort. Sociala medier har öppnat upp Internet till alla, för 

alla, vilket i sin tur bidrar till nya typer av affärsidéer och statistik. Författaren menar 

att det har skapats ett dilemma för företag som inte har möjlighet att lägga ner 

tillräckligt med tid på att utveckla sitt användande på sociala medier.  
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Forskning visar att sociala medier introducerar betydande och genomgripande 

förändringar i kommunikationen mellan organisationer, samhällen och individer 

(Kietzmann, Hermekens, McCarthy & Silvestre, 2011). Det utgör en enorm 

utmaning för företagen, då många etablerade förvaltningsmetoder är olämpliga för att 

hantera kunder som inte vill ge gensvar. Istället vill kunderna att företagen lyssnar 

och på ett lämpligt sätt engagerar och svarar. Genom att analysera konversationer, 

delningar, närvaron, relationer samt rykten och grupper kan företagen övervaka och 

förstå hur sociala medieaktiviteter varierar med avseende på deras funktion och 

effekter för att utveckla en kongruent social media strategi. Därför ställer vi oss 

frågan om det inte går att finna rätt kompetens inom företaget för att själva lyckas 

med sina sociala medier, istället för att lägga stora summor på sociala mediebyråer. 

Baserat på ovanstående teorier har vi funnit ett gap i forskningen som vi hoppas 

kunna fylla med vår undersökning och bidra såväl praktiskt som teoretiskt.  
 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur användningen av sociala medier som 

marknadsföringskanal har påverkat företags arbetssätt. 
 

1.4 Problemformulering  
Utifrån ovanstående problemdiskussion och syfte har vi valt att fokusera på följande 

frågeställningar: 
 

1. Varför är sociala mediebyråer ett växande fenomen, trots att det finns tydliga 
tendenser på att sociala medier är avsedda för att i största möjliga mån vara en 
kostnadsfri metod för alla användare? 
 
2. Varför köper företag tjänster av sociala mediebyråer för att lyckas på sociala 
medier? 
 

 

1.5 Avgränsning 
Studien begränsas till att undersöka två olika perspektiv för att få en helhetsförståelse 

om ämnet, där både sociala mediebyråer samt de företag som väljer att köpa tjänsten 

berörs. Således berörs endast de företag och organisationer som arbetar med sociala 

medier i sin marknadsföring.  
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2. Metod 

I kommande metodavsnitt kommer vi att redogöra för de tillvägagångssätt som 

använts för denna studie. De forskningsmetoder, undersökningstekniker och ansatser 

som använts kommer att beskrivas samt en motivering av valda metoder. 
 

2.2 Undersökningsmetod 
Redan i ett tidigt stadie ansåg vi att ett intressant område att studera och skriva om 

var sociala medier. Vidare bedömde vi att en kvalitativ ansats med intervjuer var 

mest relevant för oss då vi ville få in djupare analys av hur sociala mediebyråer, samt 

hur köpande företag av denna tjänst arbetar med sociala medier.  
 

Jacobsen (2002) beskriver en kvalitativ ansats som en metod där vikten ligger vid 

detaljer, nyanser och det unika hos varje person som lämnar uppgifter. Denna ansats 

kan ha öppenhet som ett nyckelord, vilket betyder att den som undersöker till största 

del i förväg har bestämt vad denne letar efter. Författarna påpekar att forskarna inte 

påtvingar de undersökta några fasta frågor med givna svarsalternativ, vilket betyder 

att en kvalitativ studie ofta får en hög intern giltighet. Den riktiga förståelsen för 

fenomenet eller situationen kommer på så sätt fram och de som blir undersökta kan i 

så stor utsträckning som möjligt definiera vad som är den korrekta förståelsen 

(Jacobsen, 2002). Sale, Lohfeld & Brazil (2002) menar att kvalitativa studier inte är 

avsedda att representera stora populationer utan snarare ett mindre antal 

målmedvetna respondenter då de kan ge viktig information, inte för att de är 

representativa för en större grupp. 
 

Genom denna öppenhet kan den insamlade data som forskaren får fram bli nyanserad 

(Jacobsen, 2002). Författaren menar att den data som framkommer från den 

intervjuade personen är det specifika och unika ur dennes kontext. Den kvalitativa 

ansatsen ger även en närhet mellan den som undersöker och den eller de personer 

som undersöks. Vidare menar författaren att målet således blir att komma nära inpå 

på den eller de som blir undersökta, antingen genom långa samtal eller genom att 

situationer och människor observeras under längre tid. Den kvalitativa ansatsen är 

även väldigt flexibel i den mån att utgångspunkten är att belysa en frågeställning, 

vilken kan ändras efter hand om undersökaren får veta mer som är relevant för 

studien. På så sätt blir processen interaktiv, det vill säga att forskarna kan gå tillbaka 
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och ändra problemställningen och datainsamlingsmetoden under undersökningens 

gång (Jacobsen, 2002). 
 

När ska vi välja en kvalitativ ansats? 

Den kvalitativa metoden är oftast lämplig när man vill skapa en större klarhet i ett 

oklart ämne (Jacobsen, 2002). Vidare menar författaren att denna ansats visar 

sambandet mellan individ och kontext. När forskaren inte vet särskilt mycket om det 

ämnet denna har bestämt sig för att undersöka är även en kvalitativ studie mest 

lämplig, på så vis kan forskaren ha en oklar problemställning. Däremot leder en 

bristande kunskap om problemställningen, innan undersökningen genomförs, till en 

svårighet att formulera förnuftiga frågor i ett frågeformulär. Jacobsen (2002) menar 

även att kvalitativa metoder, eftersom de är öppna för nya impulser, är mest passande 

när det ska utvecklas nya teorier och hypoteser. De är också mycket lämpliga för att 

pröva teorier.  
 

Oftast finns det ett starkt samband mellan valet av intensiv 

undersökningsuppläggning och kvalitativa metoder (Jacobsen, 2002). Detta beror 

dels på att intensiva utformningar är mycket lämpliga för att belysa 

problemställningar där forskaren är intresserade av djup, nyanser, förhållandet 

mellan individ och kontext, och dels beror det på en mer problematisk anledning. 

Kvalitativa ansatser är resurskrävande både under datainsamlingen och under 

analysfasen. På så sätt blir dessa metoder oftast intensiva genom att man väljer ut ett 

eller några få fall. 
 

Enligt Bryman & Bell (2013) fokuserar den kvalitativa ansatsen på att återge 

individers syn på verkligheten. Det beror på att uppfattningen är subjektiv och 

baseras på individers preferenser. På så sätt innebar den kvalitativa strategin vi 

använde oss av att vi i detalj kunde beskriva och analysera de forskningsintervjuerna 

som har legat till grund för hela vår undersökning. Tolkningen av den insamlade data 

var högst viktig då vi behövde skapa en innebörd av materialet, vilket hade varit 

nästintill omöjligt utan en viss förkunskap.  
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2.3 Induktion och deduktion  
Enligt Bryman & Bell (2013) representerar deduktiv teori den vanligaste 

uppfattningen om hur relationen mellan teori och praktik lämpar sig. Enligt 

författarna innebär det således att man utifrån det man vet inom ett visst område, 

utgår från befintliga teorier och drar slutsatser med hjälp av empiriska data för att 

fastslå att teorierna är hållbara. Patel & Davidson (2011) hävdar att objektiviteten i 

forskningen antas kunna stärkas med ett deduktivt arbetssätt genom att 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori. På så vi blir forskningsprocessen mindre 

partisk av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar.  
 

Den induktiva ansatsen innebär istället att teori väljs och bildas under processens 

gång med hänsyn till den insamlade empiriska data som forskaren analyserar och 

drar slutsatser utifrån (Bryman & Bell, 2013). Författarna menar att den empiriska 

datan sedan leder till teori och att ansatsen därmed är subjektiv.  
 

Utgångspunkten i den gjorda studien är deduktiv, då ett teoretiskt material studerades 

och valdes ut innan datainsamlingen. Därefter har den insamlade datan anknytning 

till det teoretiska materialet, även om teorin har justerats något under 

arbetsprocessens gång. Den teori som i efterhand inte ansågs relevant utifrån den 

empiriska delen av materialet togs bort för att ge utrymme för större analys. Enligt 

Bryman & Bell (2013) tenderar den induktiva ansatsen att generera resultat från 

verkligheten vilket denna studie syftar till att göra. Trots att författarna hävdar att 

definitionerna av deduktiva och induktiva ansatser hänvisas mer eller mindre som 

varandras motsatser, menar de att båda ansatserna kan ha inslag av varandra. Denna 

studie började på ett deduktivt vis, men ju längre in i arbetsprocessen vi kom uppstod 

ett mer induktivt arbetssätt. Således karaktäriseras studien av en deduktiv ansats med 

inslag av induktion.  
  

2.4 Datainsamling  
För att vidare kunna besvara de framtagna frågeställningarna har vi använts oss av 

primärdata som består av intervjuer samt sekundärdata i form av tidigare 

texter/studier/dokumentation inom ämnet. Dessa insamlingsmetoder kommer att 

presenteras nedan. 
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2.4.1 Primärdata 
Primärdata definieras som den data som samlas in för den specifika studien (Hox & 

Boeije, 2005). Primärdata uppstår genom att skapa en lösning på ett problem och för 

att studien vidare ska uppnå sitt syfte. I denna kvalitativa studie så utgörs den 

primära datan av intervjuer. En fördel med att nyttja primärdata är att en studies 

frågeställningar lättare kan justeras och anpassas efter vad det är som ska fås fram 

och vad undersökaren vidare vill få reda på (Rabianski, 2004).  
 

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata definierar den data som redan existerar (Rabianski, 2004). 

Sekundärdata är inte direkt konstruerad av forskare eller analytiker utan bygger på 

opublicerade samt publicerade handlingar som vidare innehåller information från de 

primära källorna. Fördelarna med att nyttja sekundärdata är att de kan finnas mycket 

redan befintlig information att hitta, samt att det är tids- och kostnadseffektivt. En 

nackdel är att undersökaren oftast väljer den data som passar in i den specifika 

undersökningen, vilket gör att läsaren vidare inte får en korrekt helbild (Rabianski, 

2004). I vårt fall så har sekundärdatan underlättat för oss att få en grundlig och bred 

bild av ämnet och den problematik som föreligger. Det har då även inneburit att vi 

inte har behövt lägga alltför mycket egen tid på att hitta egen primärdata inom ämnet. 

Det negativa är dock att den tidigare forskning och data som vi har tagit del av kan 

ha gett en missvisande bild (Hox & Boeije, 2005).  
 

I denna studie har vi valt att tillämpa sekundärdata i form av böcker och 

vetenskapliga artiklar. Sekundärdatan vi tagit del av har även bidragit med att 

bekräfta den primärdata vi tagit fram och skildrat. Under processen har vi eftersträvat 

att ta del av ett flertal olika källor just för att få en bredare bild av området vi vill 

undersöka och det problem vi upptäckt. På så vis försökte vi undvika att få en 

missvisande bild och för att ingen betydande och viktig information eller vinkel 

skulle missas. Sekundärdatan har även gjort att vi fått en djupare förståelse om ämnet 

vi valt att studera samt vad tidigare forskning kommit fram till för resultat. Det var 

även genom sekundärdatan som vi insåg att det finns ett gap inom forskningen och 

på så sätt hittade vi vår infallsvinkel till forskningsfrågor.  
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2.4.3 Urval 
Ett viktigt kriterium när val av respondenter görs, är att de valda objekten innehar en 

viktig samt relevant information för studien och ämnet (Bryman & Bell, 2013). 

Urvalet styrs av problemformuleringen samt att de företräder det området som vidare 

ska undersökas. Respondenterna måste på förhand inte vara givna samt att delar av 

området som ska undersökas kan vara olika, då det ligger en svårighet i att hitta en 

respondent som i sin tur kan företräda hela det valda området. 
 

Vårt första steg vid urvalsprocessen var att vi undersökte vilka företag som är 

experter inom området sociala medier och marknadsföring i närområdet. Detta 

gjordes via flertalet sökningar på Internet. De företag som kontaktades var anställda 

på sociala mediebyråer, som vidare hjälper andra företag med hur de ska sköta sin 

marknadsföring via de sociala medierna. Första kontakten skedde via e-mail, sedan 

ringde vi upp de berörda personerna som var intresserade av att bidra till studien och 

bokade in möte. För att få ett bredare perspektiv undersökte vi även vilka företag 

som köper in tjänster från sociala mediebyråer och tog på samma sätt kontakt med 

dessa.  

 

Respondenterna presenteras nedan:  

Företag Namn Befattning Datum Plats Tid 
Viva Media Robert 

Andersson 
Matilda Taylor 

Chef 
Projektledning 
Account Manager 

2017-04-26 Viva Media 
Kalmar 

39 min 

Connect 
Media 

Mats Glefors Projektledare/ 
Mediestrategi 

2017-04-26 Connect Media, 
Kalmar 

35 min 

Lindmark & 
Partner 

Martin Sköld VD 2017-04-26 Lindmark & 
Partner, Kalmar 

22 min 

Kreation Malin Kaldner Kreatör/ Art 
Director 

2017-05-02 Kalmar Stadshus, 
Kalmar 

25 min 

Intermezzo 
Frisör & 
Shop 

Johannes 
Norlander 

Marknadsföring 2017-04-25 Intermezzo, 
Lindsdal 

28 min 

Kalmar 
Öland 
Airport 

Karin Lagerlöf Affärsutvecklare 
och marknadschef 

2017-04-27 Kalmar Öland 
Airport, Kalmar 

28 min 

Ölands 
Turistbyrå 

Staffan 
Smedfors 

Marknadsansvarig 2017-04-27 Ölands Turistbyrå 
Färjestaden 

25 min 
 
 

Obos 
Sverige AB 

Christian 
Alehagen 

Marknadsansvarig 
Digitalt 

2017-04-28 Skypeintervju 33 min 
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2.4.4 Intervjuer 
De kvalitativa undersökningarna består av data som är insamlad via intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013). När tolkningar eller beteende inte kan observeras och tolkas 

är intervjuer ett nödvändigt verktyg. En kvalitativ intervju innebär inte endast att en 

part ställer frågor och den andra parten svarar, utan där sker även en interaktion och 

utbyte av information inom ett specifikt område.  
 

För att en intervju ska få fram ett bra och rättvisande resultat så är det viktigt med 

planering innan tillfället (Bryman & Bell, 2013). Det finns många viktiga aspekter 

man bör fundera på innan genomförandet av intervjun, exempelvis vart den ska 

hållas. Det är till fördel att välja en plats där respondenten känner sig hemma och 

trygg i en ostörd miljö, exempelvis deras egen kontorsmiljö eller en annan plats som 

respondenten själv får välja. För att ta så lite tid som möjligt från respondenten samt 

att de skulle känna sig bekväma och avslappnade inför intervjun valde vi att intervjua 

dem på deras egna kontorsplatser.  
 

Vi använde oss av så kallade semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell 

(2013) utgår man här från en lista över specifika teman som berörs som ofta kallas 

för en intervjuguide. Här har personerna som intervjuas möjlighet att utforma sina 

svar på ett fritt och eget sätt. Författarna menar att frågorna som ställs inte behöver 

komma i samma ordning som i intervjuguiden samt att det kan förekomma frågor 

som inte finns med i guiden. Författarna beskriver denna intervjuprocess som 

flexibel. Vi gjorde två olika intervjuguider med liknande innehåll för att alla frågor 

inte passade både de sociala mediebyråerna och de köpande företagen. Vår 

intervjuguide bestod av sjutton respektive nitton öppna frågor och var utformade för 

att respondenterna skulle få ge sina egna idéer och tankar utan begränsningar. Vi 

ställde inte frågor som kunde besvaras med ja eller nej, utan för oss var det viktigt att 

de personerna som intervjuades gavs möjligheten till att sväva fritt inom ämnet. Vi 

fick däremot ibland styra de deltagande tillbaka till ämnet och därför hade vi skapat 

underfrågor till intervjuguiden som var till för att vi skulle ha något att luta oss 

tillbaka på.  
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Valet av en semistrukturerad intervju gjorde att vi som undersökare inte påverkade 

intervjun strikt utan vi tillät respondenternas tankar och svar styra intervjun. Detta 

metodval gjorde vi även för att undvika att vi som undersökare påverkade 

respondenternas svar i för stor utsträckning.  
 

Några av de köpande företagen frågade om det var möjligt att se på ett ungefär hur 

frågorna skulle vara utformade för att vidare kunna bedöma om det var något 

relevant för deras företag. Vi valde då att skicka ut ett utkast av frågorna till dessa 

företag för att de skulle kunna reflektera och förbereda sina svar. I början på 

intervjun gick vi igenom med de utvalda intervjupersonerna att vi endast spelade in 

samtalet om vi fick ett godkännande från dem. Vi tog även upp att vår tidsram var 30 

minuter. Detta gjordes för att den intervjuade skulle få en uppfattning om att försöka 

hålla sig inom ämnet och inte sväva iväg med alla svar.  
 

Att spela in intervjuerna för att sedan transkribera inspelningen gjorde det lättare för 

oss att analysera samt gå tillbaka till vad intervjupersonerna berättat. På så sätt går 

det att tolka svaren på ett annat sätt än vad det gjordes under samtalets gång. Vidare 

kunde vi även fokusera på att lyssna på respondenten istället för att anteckna.  
 

2.4.5 Tolkning 
I en kvalitativ studie är målet att framställa en genomgripande tolkning av den 

aktuella insamlade datan, där temat för tolkningen ligger till grund för hur studien 

ska uppfattas och förstås av läsaren (Yin, 2013).  Vidare hävdar han att det inte finns 

någon fast definition av vad som står för en god tolkning, utan att författaren bör 

eftersträva att finna fullständighet, empirisk korrekthet, skälighet, trovärdighet och 

mervärde i tolkningen. Bryman & Bell (2013) hävdar att den kvalitativa studien även 

präglas av hur den insamlade datan har tolkats. Tolkningen av respondenternas svar 

kan därför vinklas olika beroende på författaren som ska behandla informationen. 

I en kvalitativ studie föreligger det en svårighet för författaren att vara helt objektiv 

(Bryman & Bell, 2013). Det är lätt att författaren styr och påverkar tolkningen utifrån 

egna bedömningar, värderingar samt den tidigare teoretiska förståelsen om ämnet 

som vidare kommer påverka resultatet och slutsatsen. Utifrån detta hoppas vi att den 

tolkning som görs i denna studie ska bli mer trovärdig då vi som författare är 

medvetna om den påverkan vår tolkning utgör. Vi anser dock att våra tidigare 
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erfarenheter kommer ge en positiv inverkan till studien och resultera i en djupare 

analys och ett mer trovärdigt resultat till frågeställningarna.  
 

Fejes & Thornberg (2015) diskuterar begreppet hermeneutik som är en särskild 

tolkningslära och som är lämplig att använda vid kvalitativa studier. Hermeneutik 

handlar om hur man tolkar, förmedlar och förstår respondentens egna upplevelser 

samt att respondenten får tillfälle och utrymme till att på egen hand får styra och 

välja vad de själva vill samtala om. Vi har till viss del inspirerats av hermeneutiken 

då studiens syfte är att förstå de sociala mediernas betydelse ur respondenternas 

perspektiv. 
 

2.4.6 Etik 
Diskussioner om etiken i den forskning som utövas inom företagsekonomi handlar 

bland annat om hur de individer som studeras ska behandlas och om det finns 

aktiviteter som man bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de personer 

som studeras (Bryman & Bell, 2013). Grundläggande etiska frågor inom 

företagsekonomi omfattar flera professionella organisationer som utformat etiska 

regler för sina medlemmar. Enligt Bryman & Bell (2013) brukar dessa regler 

behandla frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet för de personer som 

direkt är inblandade i forskningen. Några etiska principer som författarna tar upp är; 

informationskrav som innebär att forskarna ska informera de berörda personerna om 

syftet till varför undersökningen görs samt att de ska bli informerade om vilka 

moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskrav innebär att deltagarna som blir 

intervjuade ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta om de så önskar. Författarna nämner även konfidentialitets- och 

anonymitetskrav som beskriver att uppgifter som rör alla personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. De påpekar även 

att personuppgifterna måste förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte har 

möjlighet att komma åt dem. Nyttjandekravet är en ytterligare princip som innebär att 

alla de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

ändamålet för forskningen. Slutligen tar Bryman & Bell (2013) upp falska 

förespeglingar där de trycker på vikten av att forskarna inte ska ge 

undersökningspersonerna falska eller vilseledande information om undersökningen.  
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Patel & Davidson (2011) menar att den etiska prövningen av forskningsprojekt ska 

omfatta att man noga överväger de forskningsetiska aspekterna även vid mindre 

undersökningar som exempelvis uppsatsarbete. De påpekar även att man under 

arbetets gång bör värdera hur undersökningarna har gått och om det krävs några 

justeringar för att uppnå ett bättre resultat.  
 

Innan vi genomförde våra intervjuer tog vi de etiska reglerna i beaktelse. Personerna 

som blev intervjuade hade rätt att säga om det var något denne inte ville svara på 

samt gavs möjligheten att avbryta intervjun när som helst.  
 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
2.5.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet behandlar giltigheten av det som ska mätas samt relevansen av den data 

som samlas in för de fastställda problemen (Golafshani, 2003). Det mäter även om 

det som avses att mätas stämmer överens med det som faktiskt mäts och undersöks. 

Validitet är ett betydande begrepp inom forskningsmetod då den även hanterar de 

eventuella felen som kan förekomma i en undersökning. De faktorer som fastställer 

validiteten utgår från en idé samt vidare frågeställningar (Adcock, 2001). Dessa ska 

vidare bestämma vad det är för data som ska samlas in samt hur det ska gå till för att 

få fram den. Validiteten behandlar inte tillförlitligheten i den insamlade datan. 

Slutligen så krävs en valid information för att en bedömning ska kunna göras på 

slutsatsen och om den överensstämmer med intervjuerna och dess syfte.  
 

I denna kvalitativa studie genomfördes intervjuer som var baserade på vår 

problemformulering samt utformade efter en guide över hur man genomför 

intervjuer. Validiteten av materialet stärktes dels då de objekt vi valde att intervjua 

samt den datan vi fick ut var aktuell. Då intervjuerna även hade för avsikt att ge svar 

på våra utformade frågeställningar ämnade det att ge ett säkert mått på validitet.  
 

Reliabilitet behandlar mätningens pålitlighet (Adcock, 2001). Det definierar hur pass 

pålitligt det insamlade materialet är, samt huruvida undersökningen skulle generera 

samma resultat ifall det skulle genomföras på nytt. Vidare grundar sig begreppet på 

om de olika datainsamlingarna stämmer överens inom ämnet och om de bygger på 

samma upplägg av undersökningar. Frågan kring pålitligheten handlar om ifall 

resultat och slutsatser hade blivit desamma om någon annan utför forskningen 



  
 

 20 

(Denscombe, 2016). Vidare menar författaren att det inte finns några absoluta sätt att 

ta reda på denna pålitlighet. Det som däremot kan göras är att påvisa om forskningen 

återspeglar procedurer och beslut samt huruvida en annan forskare hade kommit fram 

till jämförbara studier. Det undersöks även om det finns likheter med andra liknande 

undersökningar under en specifik tidsperiod samt i vilken utsträckning 

undersökningen blir oförändrad över tid.  
 

Samtidigt vill vi inte att det ska gå att replikera studien. Med det menar vi att om vi 

hade gjort om undersökningen vid en annan tidpunkt, exempelvis om tre år, hade vi 

velat se ett annat resultat då vi förväntar oss en utveckling inom ämnet. 
 

2.6 Metodkritik  
Ibland kritiseras kvalitativa undersökningar för att de är alltför subjektiva (Bryman & 

Bell, 2013). Med detta menar författarna att kvalitativa resultat i för stor utsträckning 

bygger på forskarnas uppfattning om vad som är betydelsefullt och viktigt. De 

hävdar även att de ofta bygger på det nära och personliga förhållande som de skapar 

med undersökningspersonerna. Ytterligare kritik som riktas mot kvalitativa metoder 

är att forskningsresultat ofta är svåra att generalisera utöver den situation där de 

producerades (Bryman & Bell, 2013).  
 

Då den insamlade datan bygger på empiri som utgår från expertkunskap kan en viss 

problematik råda via den kvalitativa metoden (Raune, 2006). Expertens kunskap 

tolkas och betraktas som trovärdig och sann då vi följer de erfarenheter och åsikter 

som de delar med sig av under intervjun. Ruane (2006) menar därför vidare att den 

kunskap som samlas in kan vara utan grund, att det som experten säger under 

intervjun kan vara felaktig trots att experten ska besitta kunskap om området. 

Sammanfattningsvis blir då konsekvensen att vi som undersökare tar informationen 

från intervjun som trovärdig och korrekt, trots att verkligheten egentligen kanske ser 

annorlunda ut.      
   

Slutligen är kvalitativa studier tids- och resurskrävande (Jacobsen, 2002). Ingående 

intervjuer tar ofta lång tid att genomföra. Vid mycket begränsade resurser måste 

forskarna ofta nöja sig med få respondenter. Således blir det en prioritering på många 

variabler framför många enheter, det vill säga en intensiv utformning.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt är strukturen uppbyggd på tre olika fält. Inledningsvis kommer vi att 

belysa Web 2.0 som möjliggjort för den nya digitala marknadsföringen. Vidare går 

vi in på Sociala medier och dess plattformar vars underrubriker kommer ge en 

klarare bild av den digitala revolutionen. Fortsättningsvis klarlägger vi den 

utveckling som skett inom marknadsföringen till följd av de sociala medierna. 

Avslutningsvis beskrivs de förändringar som företag genomgått med anledning av de 

sociala medierna som marknadsföringskanal. 
 

3.1 Web 2.0 
Web 2.0 är beskrivet som den uppgraderade, förbättrade och modernare World Wide 

Web som vi idag använder (Funk, 2008). Det är en term som innefattar allt från 

explosionen av sociala nätverk som Facebook och Youtube, till de rika, interaktiva 

program som finns tillgängliga på nätet samt de tekniska verktyg som gör den nya 

webben möjlig. Web 2.0 är en social omvandling som har lagt mer interaktivitet och 

kontroll av innehåll i händerna på vanliga användare, och inte endast på 

webbplatsägare. Det går snabbare och är mer innehållsrikt än Web 1.0. En ständig 

uppkoppling och högre hastigheter innebär att rika medieinnehåll som Flash, 

videoklipp, webbsändningar, poddsändningar, programvaror och musik har blivit en 

vanlig del av hela online-upplevelsen (Funk, 2008). Cormode & Krishnamurty 

(2008) beskriver Web 2.0 som en plattform där innovativ teknik har byggts och en 

plats där användaren behandlas som första klassens objekt. Plattformens känsla 

består av olika nya tekniker, vilket innefattar bland annat användarkommentarer, på 

en rad olika populära sociala nätverk som Facebook, Instagram och Youtube. Vidare 

menar författarna att deltagarna och användarna av de sociala nätverken är minst lika 

viktiga som innehållet som laddas upp och delas med andra.  
 

Fenomenet Web 2.0 är ett resultat av flera olika kombinationer, bland annat Internets 

mognad och utveckling under det senaste årtiondet (Levy, 2009). Dessutom har det 

fortskridits av att människor runt om i världen fått större tillgång till Internet, mobila 

enheter och datorer. Web 2.0 betecknar ett antal olika koncept, som webbsidor med 

en viss teknologi eller sådana som innefattar sociala komponenter och 

användargenererat innehåll (Cormode & Krishnamurty, 2008). De olika begreppen 

och koncepten har många likheter och därför används det bredare samlingsnamnet 
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Web 2.0. Vidare menar författarna att sociala nätverk, som exempelvis Facebook, i 

princip alltid ses som ett typiskt exempel på Web 2.0. Det ligger till grund av deras 

användning av ny teknik för användargränssnitt och det faktum att de inkluderar 

användaren och sätter denne i centrum.  
 

3.2 Sociala medier 
Begreppet sociala medier är högt upp på dagordningen hos många företagsledare 

idag (Kaplan & Haenlein, 2010). Beslutsfattare, liksom konsulter, försöker 

identifiera hur företag kan lyckas med en lönsam användning av program som 

YouTube, FaceBook och Twitter. Trots detta stora intresse verkar det finnas en 

begränsad förståelse för vad begreppet sociala medier verkligen innebär. Idag är det 

ett faktum att människor kommunicerar på ett annat sätt än tidigare och att det under 

det senaste århundradet skett en drastisk förändring (Hanna et al. 2011). Den 

tekniska utvecklingen av Internet och det tidigare nämnda fenomenet Web 2.0 

möjliggör och öppnar upp nya vägar för sociala nätverk att etableras på och en ny 

sorts kommunikationsmöjlighet har växt fram. Internet har länge fungerat som ett 

socialt verktyg och en större del av Internet består idag av de sociala och 

kommunicerbara plattformarna (Hanna et al. 2011). 
 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp på de olika virtuella 

kommunikationskanalerna som finns tillgängliga i nätverk som möjliggör för 

användarna att direkt interagera och kommunicera med varandra och företag 

(Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 2013). Begreppet symboliserar och består av 

det värde som fås av kombinationen mellan den sociala och kulturella interaktionen, 

den teknologiska och ekonomiska interaktionen samt de innehåll som användare 

genererar. Författarna menar på att sociala medier har många användningsområden; 

det är en plats för socialt umgänge, marknadsföring och utbyte av underhållning och 

nyheter.  
 

De sociala medierna skiljer sig från massmedier då konceptet bygger på de innehåll 

som användarna själva väljer att publicera och dela med sig av (Hansson et al. 2013). 

Användarna ses som högst aktiva och delaktiga i det som publiceras och sprids. 

Vidare menar författarna Hanna et al. (2011) att sociala medier bidrar med en miljö 

som uppmanar till en öppen tvåvägskommunikation mellan parter. Detta gynnar 

företag som genom användandet kan främja sin verksamhet samt att det underlättar 
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för kunder då de lättare kan komma i kontakt med företag för både hjälp och support. 

Den öppna kommunikationen innebär även att det finns utrymme för direkt respons, 

något som ytterligare skiljer de sociala medierna från de traditionella. Ett annat drag 

som särskiljer de sociala medierna från andra medier är att de olika plattformarna är 

öppna för alla. Vem som helst med en Internetuppkoppling kan, i de flesta fall, starta 

upp ett kostnadsfritt konto (Hanna et al. 2011). 
 

Sociala medier erbjuder företag och marknadsförare oändliga möjligheter men ställs 

samtidigt inför en utmaning då sociala medier ständigt utvecklas, både de befintliga 

plattformarna med nya funktioner men även att det dyker upp nya trender (Hansson 

et al. 2013). För en framgångsrik närvaro i de sociala nätverken måste företag 

anstränga sig för att bidra med intressanta innehåll, främja en gemenskap samt att på 

ett personligt och direkt sätt samarbeta med kunderna. De sociala medierna 

tillhandahåller företag tjänster och funktioner som öppnar upp vägar för interaktion 

men även en enkel medverkan. Vidare menar författarna att kommunikationen som 

sker inte kan kontrolleras men däremot influeras. Inlägg via sociala medier kan 

tolkas som neutrala och ärliga då det inte är företagen själva som publicerar allt, 

samtidigt som det snabbt kan resultera i negativ spridning om ett företag och dess 

verksamhet. Då konsumenter påverkas av vad andra gör och vad som sägs om ett 

företag är det viktigt med snabbt bemötande från företagets sida. Konsumenterna tar 

även del av varandras recensioner och tar köpbeslut utefter de. Med hjälp av de 

sociala medierna kan företag starta upp sociala nätverk där konsumenterna kan 

kommunicera med varandra samt lägga ut information och recensioner vilket i 

längden kan bli till en fördel för företagen då konsumenterna litar mer på varandra än 

på de professionella kritikerna (Hansson et al. 2013). 
 

Syftet och tanken bakom de sociala medierna är inte att vara något banbrytande, trots 

det finns en förvirring bland företag om hur man använder medierna på bästa sätt 

(Kaplan & Haenlein, 2010). För företag krävs det inte någon större kunskapsmässig 

eller ekonomisk investering för att medverka och för att kunna skicka ut och ta emot 

information. Hansson et al. (2013) påpekar att företag ges möjlighet till att nå 

miljontals kunder där det inte längre är storleken på marknadsföringen som når ut 

som är av betydelse, utan hur snabbt den når kunden. 
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Kommunikation via de sociala medierna ger företag möjlighet till att påverka den 

upplevda kvalitén på kundservicen samt bemöta behov och önskemål (Hansson et al. 

2013). Företag kan även lättare känna till och hänga med i de skiftande 

marknadstrenderna då de får återkoppling och inputs i realtid. Hansson et al. (2013) 

menar även på att företag lättare kan påverka konsumenterna till att göra köp genom 

de tjänst- och produktrelaterade sidorna. Även De Vries, Gensler & Leeflang (2012) 

framhäver att underhållningsvärdet av sociala nätverk är en viktig faktor till varför 

företag bör vara en del av det. Underhållning leder människor till att konsumera, 

skapa eller bidra till varumärkesrelaterat innehåll online. Dessutom tenderar 

underhållande annonser, sådana som uppfattas som roliga och spännande att ha en 

positiv effekt på attityden gentemot annonsen. Det betyder att det motiverar 

användarna till att ta del av innehållet (De Vries et al. 2012).  
 

Företag behöver dock ta i beaktande att de sociala medierna tillhör en aktiv domän 

som snabbt kan ändras (Hansson et al. 2013). Vad som anses vara på agendan idag 

kan vara gammalt och uråldrigt imorgon. Vidare menar författarna Kaplan & 

Haenlein (2010) att företag därför behöver ha riktlinjer som snabbt och effektivt kan 

ändras och tillämpas på nytt, trots mindre förändringar. 
 

3.2.1 Sociala medier plattformar 
Några av de mest använda sociala medierna, både för privatpersoner och företag, 

beskrivs kort nedan:  
 

Ø Facebook 

Det sociala nätverket Facebook startades av Mark Zuckerberg år 2004 vid Harvard 

University (Hansson et al. 2013). Idag är Facebook världens mest framgångsrika 

sociala nätverksföretag med största antalet aktiva användare (Morris, Choi, & Ju, 

2016). Hansson et al. (2013) menar att Facebook leder till en samarbetsform som 

skapar nytt innehåll.  Enligt Morris et al. (2016) har Facebook uppmärksammats av 

marknadsförare och annonsörer på grund av den stora publika räckvidden och 

interaktivitet.  För att lösa detta intresse har Facebook utvecklat flera olika format för 

marknadsföring och reklamkommunikation där företag kan köpa annonsutrymme. 

Även Ramsaran-Fowdar & Fowdar (2013) påpekar att Facebook ger företag 

möjlighet att få kontakt med många fler människor och mycket oftare än genom 

traditionella media.  
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Ø Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som nu ägs av Facebook (Ramsaran-Fowdar & 

Fowdar, 2013). Det tillåter användare att ladda upp bilder till ett konto. Användarna 

kan sedan följa varandra och kommunicera via bilder. Författarna menar att med en 

kombination av Facebook och Instagram blir företag mer attraktiv eftersom det är ett 

effektivt sätt att snabbt nå ut till många fler kunder på ett dynamiskt och interaktivt 

sätt. De båda är sammankopplade och med ett enkelt knapptryck kan inlägget via 

Instagram även synas på Facebook (Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). 
 

Ø Twitter 

Twitter är en social mikroblogg och nätverkstjänst där man skriver och delat tweets, 

korta meddelanden som ej får överstiga ett visst antal tecken (Twitter, 2017).  
 

Ø LinkedIn 

Linkedin fungerar som en webbtjänst där man kan hantera sitt professionella 

karriärnätverk (Linkedin, 2017). Tjänsten fokuserar på att ge användarna möjlighet 

till att skapa en mötesplats mellan företag och arbetssökande men även som ett forum 

där användare kan knyta an till gamla bekanta och kollegor.  
 

3.2.2 Global marknadsmiljö 
Den nya globala marknadsmiljön kantas av både framgång och förödande historier 

för många välkända varumärken (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, 2012). 

Författarna beskriver att alla har en sak gemensamt: maktförskjutning bort från 

företaget mot individer och samhällen. Även om företag inte längre är de enda 

grundskaparna av värde är det några skarpsinniga företag som utnyttjar sociala 

medier för en lyckad marknadsföring. Det är av stor vikt att företagen jobbar hårt för 

att lyckas på sociala medier, då ett misslyckande tillsammans med konsumenterna 

kan vara förödande för hela varumärket. Samtidigt finns det många framgångssagor 

som sociala medier har bidragit till. Vid första anblick kan de sociala medierna, ur ett 

marknadsföringsperspektiv, se lättanvända ut. Författarna menar därmed att många 

företag tror att det räcker med att inrätta en Facebook-sida, ett twitterkonto som 

används regelbundet eller att placera en del av ett varumärke via annonser på 

Youtube. Riktigt så enkelt fungerar det inte i praktiken (Berthon et al. 2012).  
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Innehåll och frekvensen av de sociala medierna uppträder i de flesta fall utan 

cheferna och marknadsförarnas direkta kontroll (Mangold & Faulds, 2009). Detta 

står i kontrast till den traditionella integrerade marknadskommunikations paradigm 

där en hög grad av kontroll är närvaron. Med det sagt, menar författarna Mangold & 

Faulds (2009) att marknadsförare och chefer måste lära sig att forma konsumenternas 

diskussioner på ett sätt som är förenligt med organisationens uppdrag och 

resultatmål.  
 

Den digitala revolutionen är en oväntad tillgång, där företag och organisationer med 

få resurser kan ta sig in på marknaden (Ström, 2010). Det har lett till att även den 

enskilda medborgaren blir ett hot mot de gamla maktcentra. Sociala medier tillåter 

företag att bilda opinion och marknadsföra sig, utan att det behöver medföra några 

större kostnader. Till skillnad från det materiella, som en fysisk produkt, kan det 

immateriella till följd av den digitala revolutionen numera skickas vart som helst i 

världen utan några kostnader. Författaren Ström (2010) menar att både mångfaldiga 

kostnader och distributionskostnader antingen är noll eller nära inpå noll på grund av 

denna revolution. Han poängterar dock att den så kallade kostnadsfria delen inte 

innefattar arbetstiden, men menar på att det går att undvika externa kostnader. 

Marknadsförare och opinionsbildare använder material som text, bild, ljud och film- 

vilket är det fundamentala i marknadsföring, PR och opinionsbildning, och alla dessa 

är immateriella. Vidare menar författaren att förutsättningarna för påverkan har 

ändrats totalt av den digitala revolutionen, oavsett om den är kommersiell eller icke-

kommersiell. Att skicka ut nyhetsbrev, starta en webbplats, blogg, publicera videos 

och liknande har i många fall blivit kostnadsfritt. Däremot hindrar det inte företag till 

att lägga ner enorma belopp på digital påverkan. Ström (2010) beskriver att den 

digitala revolutionen har medfört att företag har möjlighet till att vidta mycket 

avancerade åtgärder inom marknadsföring, trots att företagen inte besitter mycket 

resurser i form av pengar. 
 

3.2.3 Customer Relationship Management (CRM) 
Customer relationship management (CRM) utgörs av traditionella riktlinjer som 

fokuserar på relationen mellan kund och företag (Malthouse et al. 2013). Syftet med 

implementeringen av CRM i organisationer är att kunden ska vara mer i fokus i 

strategiarbetet. Genom kunskap om olika kunders behov och önskemål skapar 

företag kundtillfredsställelse (Peyne & Frow, 2005).  
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CRM bygger fortsatt på att använda relationsinriktade insatser vid uppbyggandet av 

lojalitet hos konsumenterna. Idag krävs en mer personlig marknadsföring, vilket 

företag måste ta i beaktande för att uppnå lönsamhet (Castronovo & Huang, 2012). 

Produkten står inte i centrum på samma sätt vid utformning av marknadsföring, utan 

marknadsföringen är idag mer kundfokuserad. Människor påverkas dels av 

reklamens meddelande men även av andra konsumenters omdömen. Genom korrekt 

identifiering av vad olika kunder upplever ger värde, kan företag på ett fördelaktigt 

sätt identifiera vad för resurser marknadsföringen kräver samt hur det kan resultera i 

en relationsutveckling (Castronovo & Huang, 2012).  
 

Ökningen av de webbaserade verktygen och de sociala medierna som ansluter och 

sammanfogar kunder innebär att det blir enklare för företag att skapa långvariga 

relationer med kunder (Peyne & Frow, 2005). Med hjälp av sociala medier kan 

företag få en djupare förståelse för sina konsumenter då det även är en effektiv metod 

att använda vid informationsinsamling. De sociala medierna möjliggör för företag att 

kommunicera och interagera med sina kunder på ytterligare några kanaler. Ju fler 

kanaler interaktionen sker på, desto närmare kommer man kunderna.  Då de sociala 

medierna, som tidigare nämnt, innebär en tvåvägskommunikation kan parterna lätt 

byta information med varandra vilket kan ligga till grund för en vidare relation. 

Castronovo & Huang (2012) förklarar dock att för att uppnå värde behöver företaget 

besitta en viss kunskap så att bemötandet av informationen som fås av de olika 

kanalerna hanteras på rätt sätt.  
 

Det nya sättet att se på marknadsaktiviteter till följd av sociala medier innebär också 

stora förändringar för hantering av kundrelationer (Hennig-Thurau, Hofacker & 

Bloching, 2013). Om det görs på rätt sätt nås framgång på ett sätt som hjälper företag 

att uppnå en hög utvärdering. Termer som “social CRM” används för att beskriva 

hanteringen av kundrelationer i den nya miljön som uppstått på webben. Sociala 

medier gör det möjligt för relationer att hanteras på samma nivå som den enskilda 

konsumenten, något som är särskilt viktigt, men också utmanande för företag som 

ännu inte haft en personlig kundrelation utan endast lyckas med att nå ett anonymt 

kundsegment. Författarna menar att engagera konsumenter i en potentiellt värdefull 

interaktion inte är lätt eftersom det finns ett stort antal varumärken och företag som 

alla strävar efter konsumenternas begränsade tid, uppmärksamhet och känslomässiga 
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resurser. Således måste företag lära sig vad för social CRM som leder till 

konsumenternas engagemang för just deras företag. Ett särdrag för sociala medier är 

att den är informell och av personlig karaktär. Detta beror på att konsumenter delar, 

deltar och engagerar sig via nätverk och kan förvänta sig något i gengäld på 

innehållet från personer i sin närhet, som en reaktion eller en kommentar (Hennig-

Thurau et al. 2013).  
 

3.3 Promotion via sociala medier 
Författarna Hennig-Thurau et al. (2013) beskriver traditionell marknadsföring som 

att spela bowling. Med det menar författarna att ett företag använder sina 

marknadsföringsinstrument, vilka kan liknas med bowlingklot, för att nå ut och 

påverka konsumenterna, vilka beskrivs som käglorna i spelet. Massmedier, vilket ses 

som bowlinghallen, fungerar som en medlare för hela marknadsföringsinnehållet. 

Det betyder att dessa medier noga måste uppmärksammas eftersom de också kan 

påverka effektiviteten av marknadsföringsåtgärder (Hennig-Thurau et al. 2013).  
 

Sociala medier har kommit till att ändra hela bilden. Nu kan marknadsföring bättre 

karaktäriseras som ett flipperspel, där flipperspelet omfattar miljön på samma sätt 

som i bowling-metaforen (Hennig-Thurau et al. 2013). Kulorna representerar alla de 

marknadsföringsinstrument som företag använder för att nå ut till konsumenterna, 

varpå konsumenterna beskrivs som alla hinder och mål som kulan stöter i på vägen. 

Carlsson (2010) påpekar att människors sätt att kommunicera har förändrats på grund 

av den nya tekniken. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för organisationer och 

företag som vill nå ut till sin publik. Den traditionella basmodellen där användaren 

styr är långt ifrån lik den flervägskommunikation som sker i sociala medier. Carlsson 

(2010) menar att företag som kommunicerar via sociala medier främst bör inrikta sig 

på att bygga relationer, öppna vägar för dialog och skapa förtroende, snarare än att 

sälja produkter.  

 

Vidare beskriver författarna Hennig-Thurau et al. (2013) två stora skillnader som 

återspeglar förändringar i konsumenternas beteende, relaterat till sociala medier. Den 

ena skillnaden är ökat aktivt deltagande, medan den andra skillnaden beskrivs som en 

stark nivå av nätverkssamhörighet. Som ett resultat har konsumenterna i den nya, så 

kallade, flipperspelsmiljön mer makt än vad de hade i den gamla bowlingmiljön, 

vilket formar deras beteende på marknaden. Dessa starkare, mer maktfulla, 
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konsumenterna tar inte endast emot meddelanden, utan numera deltar de aktivt via 

sociala medier genom att dela varumärken och erfarenheter av produkter med 

vänner, statusuppdateringar och vissa genom filmade recensioner. Sådana 

konsumentåtgärder är direkta och ofta synliga för ett stort antal andra personer, vilket 

innebär att de kan ändra intensiteten och även innebörden av det ursprungliga 

meddelandet på många olika sätt. Vidare kan massmedia ytterligare öka 

oförutsägbarheten genom sociala medier och lägga grunden för framtida 

marknadsaktiviteter (Hennig-Thurau et al. 2013).   
 

I de flesta fall skapar alla de mekanismer via marknadsföring värde för 

konsumenterna, och företagen blir påverkade av spridningen via sociala medier som 

en efterföljande effekt. En av de bredaste konsekvenserna av flipperspelsmetaforen 

beskriver Hennig-Thurau et al. (2013) som att företagen delvis har förlorat kontrollen 

över marknadsföringsaktiviteter. Förlusten av kontroll är kritisk då många företag 

strävar efter att hantera konsumentreaktioner på ett sätt som är förenligt med sina 

mål. Fortsättningsvis tyder det på att nyckeln för dessa företag är att förstå att spelet 

har förändrats. Därför bör dessa företag beakta och skapa varumärkeshistorier 

tillsammans med aktiva konsumenter, istället för att arbeta med detta självständigt, 

för att bland annat skapa lojalitet. Det är viktigt för att bestämma innebörden av 

varumärke och att de erbjuder ett kraftfullt ramverk för att utvecklas i 

flippersspelsmiljön (Hennig-Thurau et al. 2013). Vidare belyser även Nakara, 

Benmoussa & Jaouen (2012) att sociala medier betraktas som ett prisvärt 

marknadsföringsverktyg, särskilt för företag som har begränsade resurser i allmänhet. 

Författarna menar att förändringarna med Internet har lett till att företagsvärderingar 

förändrats och anställda förväntas kunna prata med kunder, ge dem mer och mer 

regelbunden information, utveckla ett bättre självförtroende samt förbättra företagets 

rykte online.  
 

Sociala medier är en naturlig förlängning av kommunikationsvärlden, där 

marknadsförare som tidigare arbetat för att formulera och genomföra 

marknadsföringsstategier internationellt, numera arbetar i en värld där 

konsumenttidszoner blivit osynliga och kommunikationen är omedelbar (Berthon et 

al. 2012). Precis som tidigare forskare nämnt definierar även Papasolomou & 

Melanthiou (2012) sociala medier som en term för webbplatser, online-verktyg och 
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andra interaktiva kommunikationstekniker som gör det möjligt för användare att 

interagera med varandra på något sätt. Det som gör sociala medier så populärt är det 

faktum att konsumenterna ges möjligheten att interagera och dela information på det 

sättet som tidigare inte var möjligt. Framväxten av sociala medier har inneburit att 

företag nu går ifrån underhållning av grundläggande webbplatser till att hitta nya sätt 

att interagera med kunder på (Papasolomou & Melanthiou, 2012). Det beror på att 

företagen är på jakt efter en mer långsiktigt relation snarare än en 

envägskommunikation som de flesta webbplatser begränsas till. Författarna menar 

således att den nya formen av media beskriver en mängd nya källor som en 

informationskanal online med avsikt att utbilda företag och konsumenter om 

produkter, varumärken och tjänster. 
 

3.3.1 Målgrupp och segmentering via sociala medier 
Mangold & Faulds (2009) beskriver att strategier för att kommunicera med kunder 

har förändrats betydligt i samband med framväxten av sociala medier. Gurău (2008) 

hävdar vidare att de nya kommunikationskanalerna via Internet och smartphones har 

skapat ett behov av nya strategier och marknadskommunikation. 
 

När företag började inse Internets värde som en viktig del av sin 

kommunikationsplattform började de på motsvarade sätt att utnyttja alternativa 

marknadsföringsmetoder. Dessa metoder är mer kostnadseffektiva samt de blir 

effektivare att aktivt kunna engagera sig med konsumenter än via traditionella 

reklamkanaler (Castronovo & Huang, 2012). Effektiv användning av alternativa 

marknadsföringsmetoder via sociala medier kan vara särskilt fördelaktigt för mindre 

och medelstora företag som ofta saknar resurser som är nödvändiga för att använda 

traditionella former av reklam. När de integreras via en sociala media-plattform, kan 

de också leverera mätbara affärsresultat. En utveckling i enlighet med ett företags 

övergripande strategiska mål leder till att ett mindre företag inte bara har förmågan 

att kommunicera sitt budskap till sin målgrupp, utan också möjlighet att börja skapa 

meningsfulla relationer med sina konsumenter (Castronovo & Huang, 2012).  
 

Sociala nätverk har gett marknadsförare nya och effektiva sätt att nå djupt in i 

målmarknaden för att kommunicera sitt budskap (Castronovo & Huang, 2012). 

Företag kan därmed uppmuntra positiv word-of-mouth kommunikation och 

gynnsamma rekommendationer bland onlinemiljöer. Författarna menar att genom att 
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anpassa kundvärden och identiteter med organisationen kan konsumenters 

engagemang för företaget öka. 
 

Att nå ut mobilt möjliggör för marknadsförare att utöka sin räckvidd utöver 

traditionella media, för att rikta sig in mot specifika målgrupper och uppmuntra till 

omedelbar konsumentåtgärd när kunden tittar på en annons (Castronovo & Huang, 

2012). Författarna menar även att mobilt Internet tillåter marknadsförare att utnyttja 

marknadsföringstid under dygnets alla timmar. Konsumenterna är lättillgängliga för 

den mobila marknadsföringen och marknadsförare har möjlighet att bygga en databas 

med konsumenter som kan bli nedbruten i mindre delar för att företagen bättre ska 

förstå konsumenternas önskemål och behov. Vidare kan det bidra till att utveckla 

riktade kampanjer till en specifik målgrupp. Författarna förklarar att konsumenter är 

benägna att använda sina mobila enheter för att få tillgång till sociala medier, således 

är det ofta mer effektfullt att använda en kombination av mobilanpassade sociala 

nätverk för att driva kommunikationen och rikta den mot specifika segment av 

konsumenter. Facebook är ett exempel som ger företag en unik möjlighet till att nå 

väldigt definitiva målgrupper (Castronovo & Huang, 2012).  
 

3.3.2 Open Source Marketing 
Termen “open source” har sitt ursprung inom området för utveckling av 

datorprogram, där de som utvecklar programvaran från början försökte designa 

transparenta program och utnyttja den kollektiva intelligensen hos andra 

Internetanvändare (Freeman & Chapman, 2009). Allt eftersom Web 2.0 har 

introducerats och blivit en fullt interaktiv plattform för användare och konsumenter, 

har open source kommit att tillämpas mer allmänt.  
 

Den grundläggande omorienteringen till Web 2.0, där webben medverkar till en plats 

där man kan hitta och bidra till material, har gett helt nya möjligheter för företag att 

samarbeta med konsumenter i produkt- och varumärkesutveckling (Freeman & 

Chapman, 2009). Nyckeln till att förstå vikten av Web 2.0 i “open source marketing” 

är den lätthet som uppstått för konsumenter och marknadsförare, där de tillsammans 

kan arbeta och skapa innehåll.  
 

Vidare förklarar Freeman & Chapman (2009) att denna typ av marknadsföring lägger 

mer kontroll i händerna på konsumenterna. Företag kan vara ovilliga att fullt ut delta 
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i open source marketing eftersom det finns en stor risk och rädsla över att 

konsumenterna kommer vara negativa och kränkande gentemot varumärket eller dess 

produkter. Författarna menar på att marknadsförare insisterar på att det är hur ett 

företag svarar på negativ feedback, i motsats till den negativa återkopplingen, som 

har det största värdet. Företag uppmuntrar sina kunder till att interagera med 

varumärket på diverse plattformar, och att ge feedback på konsumentgenererat 

innehåll. Sociala medier underlättar denna process eftersom det naturligt skapas en 

tvåvägskommunikation, men då måste företagen även lyssna på sina kunder. Det 

handlar alltså om att företagen ska öppna upp sig mot sina kunder och inte vara rädda 

för att föra en dialog, och tillåta kunderna att bli en del av företagets värdeskapande 

processer. På så sätt skapas ett värde i företag som inte hade varit möjligt utan denna 

interaktion (Freeman & Chapman, 2009). 
 

3.4 Outsourcing 
Outsource definieras som upphandling av produkter eller tjänster från källor som 

ligger utanför den egna organisationen (Lankford & Parsa, 1999). För tjänster 

involverar det vanligtvis överföring av den operativa kontrollen till leverantörerna. I 

den nuvarande miljön med ett förnyat fokus på kärnverksamheten kan företagen inte 

längre anta att alla organisatoriska tjänster måste tillhandahållas och hanteras internt. 

Konkurrensfördelar kan vinnas när produkter eller tjänster produceras mer effektivt 

av utomstående leverantörer. Fördelarna med outsourcing kan vara i drift, strategiska 

eller båda delarna. Driftfördelarna erbjuder ofta lösning för kortsiktiktiga problem 

medan strategiska fördelar erbjuder långsiktiga insatser för att maximera 

möjligheterna. Lankford & Parsa (1999) beskriver vidare att företag bör överväga 

outsourcing när de tror att vissa stödfunktioner kan slutföras snabbare, billigare och 

bättre genom en utomstående organisation. Uppgifter som inte är kärnkomponenter, 

eller där företagen inte besitter bättre kunskap och skicklighet om kundbasen i 

organisationen, är kandidater för att outsourcas till någon annan. Dessutom har 

företag en möjlighet till att utnyttja kunskaper från en annan leverantör då de skulle 

vara för dyrt för dem att genomföra internt. 
 

Vidare beskriver författarna Lankford & Parsa (1999) för- och nackdelarna med 

outsourcing. Fördelarna kan ses som att företagen får en möjlighet till att fokusera 

sina resurser på sin kärnverksamhet. De kan även köpa teknik från en leverantör som 

skulle vara för dyr för företaget själva att tillhandahålla. Största fördelen ligger i 
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effektivitet vad det gäller tidsbesparing samt pengamässig effektivitet. Däremot kan 

kostnaderna reduceras på lång sikt.  
 

När det gäller nackdelar tar Lankford & Parsa (1999) upp att rädslan för att förlora 

kontroll över vissa delar i verksamheten stoppar företagen från att använda sig av 

outsource. Företag kan även ha svårt med att bestämma vart kärnkompetensen 

befinner sig, vilket i sin tur kan leda till förödelse för företag. Många lägger ut 

utbildningsprogram till externa leverantörer, vilket inte får misskötas. Riskerna är 

stora och det är lätt att lita på fel kompetens. Vidare menar författarna Lankford & 

Parsa (1999) att outsourcing är fullt av emotionella övertoner. Det innebär att ett 

företags rädsla över att förlora kontrollen är ett stort känslomässigt hinder för 

outsourcing.  
 

Företag har länge även köpt utomstående tjänster för kreativa och påhittiga 

marknadsföretagsaktiviteter, annonser- och reklamkampanjer. Författarna McGovern 

& Quelch (2005) beskriver att ökningen av denna trend dels handlar om att det kan få 

företag att spara in på resurser samt öka kvaliteten på sina varor och tjänster. 

Dessutom har författarna sett tendenser på att kritiska marknadsföringsexpertiser 

saknas i många företag, såsom kunddatabas management och analyser, vilket 

företagen kan få hjälp med. Vidare förklarar McGovern & Quelch (2005) att behovet 

av expertis inom dessa områden bara kommer att öka. En disciplin som tidigare 

huvudsakligen var väldigt kreativ är numera ökat analytisk, precis som tryckta 

annonser, TV-reklam och direkta mail har blivit mindre och mindre effektivt. 

Marknadsförare tenderar att ha en förkärlek till transaktionsmarknadsföring och 

kampanjer, vilket inte alltid fungerar särskilt bra enligt författarna McGovern & 

Quelch (2005). 
 

3.5 Isomorfism 
Imitation är ett fenomen som kan definieras och tolkas på många olika sätt 

(Czarniawska-Joerges & Sevon, 2003). Det ses ofta som något motsvarande till en 

kopiering eller reproduktion av ett original som i sin tur ses som en innovation. 

Fenomenet är ofta en orsak till diskussion hos organisationer, som vidare leder och 

underlättar till spridning av en viss idé. Imitation är ett centralt begrepp inom 

institutionalisering och isomorfism. Att organisationer imiterar andra beror antingen 

på att de måste följa vad andra gör, genom lagar eller dylikt, eller att de anser att 
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genom att imitera andra organisationer så kan de själva nå nya möjligheter och 

framgång (Czarniawska-Joerges & Sevon, 2003).  

 

Vidare beskriver författarna DiMaggio & Powell (2000) att organisationer som 

efterliknar och tar efter varandra benämns som isomorfism. Organisationer som 

befinner sig inom samma marknadsområde tenderar att bli likartade på grund av 

påtryckande yttre krafter samt institutionella regler som råder inom området. 

DiMaggio & Powell (2000) beskriver och menar på att det finns tre olika 

institutionella isomorfism förändringar; tvingande-, normativ- och mimetisk-

isomorfism.  
 

Den tvingande isomorfismen resulteras av formella och informella påtryckningar, 

framförallt via de politiska och kulturella faktorerna (DiMaggio & Powell, 2000). 

Det är både externa och interna påtryckningar som organisationer måste anpassa sig 

efter inom de olika fälten. Staten påverkar marknaden genom nya lagstiftningar, att 

organisationer behöver anpassas efter exempelvis ny teknik eller nya 

miljöhänvisningar. Författarna menar att de politiska besluten ofta innebär att 

organisationer direkt behöver agera. 
 

Normativ isomorfism styrs av professionalisering. Den anställda personalens yrke 

och utbildningar bidrar till att organisationer efterliknar varandra (DiMaggio & 

Powell, 2000).  Att anställa personal som besitter en professionell utbildning blir allt 

vanligare. Organisationer rekryterar ofta personer som redan har ett yrke inom 

samma bransch då de tenderar att tänka lika med samma åsikter och tidigare 

erfarenheter, ett fenomen med benämningen homosocial reproduktion. Personer från 

olika organisationer med liknande utbildningar bildar nätverk där de kan utbyta 

information och idéer med varandra. En bidragande faktor blir då att 

organisationerna kan utbyta resurser och kunskaper med varandra vilket resulterar i 

att organisationer blir allt mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 2000). 
 

Osäkerheten hos organisationer är en bidragande kraft som uppmuntrar till imitation, 

den mimetiska isomorfismen (DiMaggio & Powell, 2000).  I en strävan efter att nå 

framgång imiterar organisationer modeller och strategier som redan finns etablerade. 

Uppstår ett osäkert tillstånd eller problem inom en organisation, hävdar författarna 
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att det är lättare att imitera en annan organisation som är mer framgångsrik än att 

försöka komma på en egen lösning.  
 

3.6 Change management  
Den dramatiska ökningen av sociala medier har påverkat affärsprocesser och 

modeller på ett sätt som chefer, marknadsförare och forskare bara börjat förstå 

(Hennig-Thurau et al. 2013). Ett sätt att modellera de radikala förändringarna som 

sociala medier introducerat är genom att se på marknadsföringen som en mer kaotisk 

och interaktiv miljö. Denna miljö har ersatt den linjära och enkelriktade 

marknadsföringen. Förutom att aktivera ett nytt sätt att tänka på, belyser även 

författarna Hennig-Thurau et al. (2013) hur värdeskapande processer och strukturer 

måste anpassa sig till den nya marknadsmiljön om företagen vill uppfattas som 

fördelaktiga av aktiva och högt nätbaserade konsumenter.  
 

Förändringar kan beskrivas på många olika sätt och det är inte självklart i 

organisationer hur förändringar ska konceptualiseras (Hennig-Thurau et al. 2013). 

Begreppet förändring har ett antal betydelser och användningar som är relevanta för 

förståelsen av organisationer.   
 

Företag är medvetna om att det finns stora möjligheter på de olika plattformarna på 

nätet (Nakara et al. 2012). Paradigmskiftet har lyft många fördelar för företag och 

många nya perspektiv på marknadsföringsstrategier. Däremot menar författarna 

Nakara et al. (2012) att marknadsföring över sociala medier har mycket att bevisa 

innan det får full trovärdighet från alla företag, inom alla affärsområdens sfärer. 

Internet har lett till att två lägen har identifierats. Ena sidan som är positiva till att 

integrera sociala medier i sin marknadsföringsstrategi, medan andra sidan tvivlar på 

den så kallade makten sociala medier besitter och därför håller sig fast vid sin 

traditionella marknadsföring (Nakara et al. 2012).  
 

 

 

 

  



  
 

 36 

4. Teoretisk och empirisk analys 

I detta kapitlets inledande del ges en förklaring till strukturen och uppbyggnaden. 

Vidare presenteras den insamlade empirin, som är baserad på de åtta intervjuer som 

genomfördes, och binds sedan samman med de teorier som har introducerats i det 

föregående kapitlet. 
 

4.1 Tillämpning och betydelse 
Strukturen är uppbyggd så att avsnitten representerar olika områden ur varje intervju. 

Vi har valt att kombinera det empiriska och teoretiska materialet, där vi börjar med 

empirin för att vidare styrka med teorin. Rubrikerna som valts ut är grundade på de 

resultat som intervjuerna har genererat. Denna struktur hoppas vi ger en god 

överblick samt vidare bidrar till en god läsbarhet kring studiens resultat.  
 

Respondenterna presenteras återigen nedan för att det ska tydliggöra empirin när vi 

tar upp resultaten av våra intervjuer: 
 

Sociala mediebyråer: 

Robert Andersson & Matilda Taylor, Viva Media  

Mats Glefors, ConnectMedia  

Martin Sköld, Lindmark & Partner  

Malin Kaldner, Kreation  

Köpande företag: 

Johannes Norlander, Intermezzo Frisör & Shop 

Karin Lagerlöf, Kalmar Öland airport 

Staffan Smedfors, Ölands turistbyrå 

Christian Alehagen, Obos Sverige AB 

      

Under avsnittet Sociala medier kommer vi att behandla hur respondenterna definierar 

sociala medier samt vilken betydelse de har för företagen och dess användare. 

Innebörden av sociala medier- vad utvecklingen har inneburit kommer dels att 

behandla vilka möjligheter de sociala medierna har inneburit men även belysa de 

negativa effekterna. Vidare kommer begreppet outsourcing samt hur de sociala 

mediebyråerna definierar tjänsten de säljer att behandlas under Förändringar i och 

med sociala medier. Avslutningsvis under avsnittet Sociala medier - Det växande 

fenomenet kommer sociala mediebyråernas argument till deras framgång att 
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presenteras. Under samma avsnitt kommer även samtliga respondenternas tankar 

kring sociala mediers framtid att behandlas. 
 

4.2 Sociala medier 
4.2.1 Definition och betydelse 
Samtliga respondenter definierar sociala medier som en av de viktigaste digitala 

kanalerna idag. Karin Lagerlöf (Personlig intervju, 2017-04-27) beskriver sociala 

medier som en digital mötesplats där användarna levererar det mesta av innehållet. 

Vidare menar hon att det är en kommunikationskanal för företag. Matilda Taylor 

(Personlig intervju, 2017-04-26) förklarar att hon ser sociala medier som en egen 

kategori i jämförelse med de andra marknadsföringskanalerna. Hon anser att det är 

en av de viktigaste kanalerna att marknadsföra sig i och att det är där de flesta 

befinner sig. Vidare menar hon att det är därför av stor vikt, framförallt för företag, 

att synas där eftersom det är där målgruppen finns.  
 

Mats Glefors (Personlig intervju, 2017-04-26) definierar sociala medier som en 

plattform där man ger folk möjligheten att dela med sig av material i all form. Det 

kan vara foton, texter, musik eller videos. Backar man tillbaka två till tre år skulle 

Mats Glefors säga att sociala medier var ett komplement till resterande medier. Idag 

har det dock skett en förändring vilket har lett till att vissa företag istället använder 

övrig media som ett komplement till sociala medier. Även Staffan Smedfors 

(Personlig intervju, 2017-04-27) och Johannes Norlander (Personlig intervju, 2017-

04-25) var inne på samma spår där de anser att de sociala medierna är en egen 

kategori som står på egna ben. De båda påpekar att basen i all deras marknadsföring 

görs via sociala medier idag och att de sedan kompletterar med andra medier, vilket 

skiljer sig från förr då de istället använde sociala medier som ett komplement.  
 

Christian Alehagen (Personlig intervju, 2017-04-28), Martin Sköld (Personlig 

intervju, 2017-04-26) samt Matilda Taylor sammanfattar plattformarna som en plats 

för socialt umgänge, marknadsföring och en plats för utbyte av underhållning och 

nyheter.  
 

Respondenternas ovanstående svar och argument gällande de sociala mediernas 

definition och betydelse stämmer väl överens med det Hansson et al. (2013) belyser i 

sina teorier. Där menar författarna på att sociala medier är ett samlingsbegrepp för de 
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olika virtuella, digitala kommunikationskanalerna som finns tillgängliga i nätverk. 

Dessa kanaler gör det vidare möjligt för användare att direkt kommunicera och 

interagera med varandra samt de företag som finns etablerade. Vidare stärks det 

genom Papasolomou & Melanthiou’s (2012) teorier där de menar på att de sociala 

medierna ses som en plattform där människor kan mötas och interagera med 

varandra på något sätt, vilket stämmer överens med respondenternas definition av de 

sociala medierna.  
 

4.2.2 Att synas på sociala medier 
De tillfrågade företagen som väljer att köpa in tjänsten från de sociala mediebyråerna 

hade många gemensamma argument och anledningar till varför de vill synas på de 

sociala medierna. Exempelvis anser Johannes Norlander att den främsta anledningen 

är för att deras kunder finns där. De sociala medierna har utvecklats i samma takt 

med att man breddar målgruppen. Vidare förklarar Johannes Norlander att deras 

problem ligger i att många företag idag har tydliga målgrupper, medan deras egen 

målgrupp går från åldern två till hundratvå. Därför anser han att sociala medier är 

viktigt för deras företag.  
 

På liknande sätt beskriver Karin Lagerlöf att sociala medier bidrar till ett sätt för 

företaget att nå många som är intresserade av resor. Vidare förklarade hon att ett bra 

tema att prata om är just resor på sociala medier, då det finns ett stort intresse kring 

det. Även Mats Glefors och Robert Andersson (Personlig intervju, 2017-04-26) 

samtycker och poängterar att främsta anledningen till att använda sociala medier är 

att företag kan nå hela sin målgrupp, på ett väldigt effektivt sätt.  
 

Christian Alehagen beskriver att deras primära anledning till att synas på sociala 

medier är att de vill ha en kommunikation med kunderna på deras egen kanal. På så 

sätt kan de svara på frågor och dylikt via kanalen, istället för att kunderna ska 

befinna sig på andra forum och skapa spridning om företaget utan någon möjlighet 

att ge gensvar. 
 

När intervjun med Staffan Smedfors ägde rum förklarade han att deras främsta 

anledning är att de vill synas utåt. Däremot att de valt just sociala medier beror på att 

Ölands Turistbyrå är en kommunal organisation och har därav ont om resurser. 

Staffan Smedfors tog upp ett exempel från förra årets säsong, där han menade på att 
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de inte hade haft någon möjlighet till att nå ut till lika många genom de traditionella 

medierna, som annonsering. Budgeten är ett hinder och då är sociala medier en 

väldigt effektiv mediekanal att använda sig av.  
 

Respondenterna från sociala mediebyråerna talar för att företag bör befinna sig på 

sociala medier. Martin Sköld argumenterar för att det är ett väldigt resultatdrivande 

kommunikationssätt som företag bör beakta. Vidare menar han att det går att rikta 

kampanjer och liknande direkt mot sin kund, snarare än via traditionell media då 

exempelvis annonsering har en mer push-effekt mot kunderna. Detta kan kopplas 

samman med det Malin Kaldner (Personlig intervju, 2017-05-02) och Robert 

Andersson beskriver. De menar att användandet av sociala medier är ett 

tillvägagångssätt för att bygga, stärka samt framtidssäkra ett företags varumärke på. 
 

Resonemangen ovan kan kopplas samman med teorier från Hansson et al. (2013) där 

även författarna argumenterar för att sociala medier har många användningsområden. 

Sociala medier symboliseras av det värde som fås av kombinationen mellan den 

sociala och kulturella, teknologiska samt ekonomiska interaktionen och det innehåll 

som användare genererar (Hansson et al. 2013). Vidare beskriver författarna Hanna 

et al. (2011) att de sociala medierna bidrar till en miljö som uppmanar till en öppen 

tvåvägskommunikation mellan parter, precis som respondenterna uttryckte.   
 

4.3 Innebörden av de sociala medierna - vad utvecklingen har 
inneburit 
4.3.1 Målgrupp 
Det gemensamma argumentet från respondenterna var att det är lättare att rikta in sig 

mot specifika målgrupper via sociala medier. Christian Alehagen (Skypeintervju, 

2017-04-28) antyder att det tidigare var mycket svårare att anpassa budskap utifrån 

målgrupp. Han menar att genom sociala medier går det nu att rikta budskapet till en 

utvald målgrupp med specifika önskemål som exempelvis hur kunden ser ut, ålder, 

geografiskt läge eller liknande. Med det förtydligar han att det blir en mycket mer 

effektiv annonsering än att lägga stora summor för att nå ut till alla, och istället lägga 

mindre pengar på dem som faktiskt är intresserade. Vidare beskriver Staffan 

Smedfors (Personlig intervju, 2017-04-27) att sociala medier, och framförallt 

Facebook, har gett möjligheten till att rikta in sig på en viss specifik målgrupp dit de 

vill att marknadsföringen ska nå. Där kan de även välja ut den gruppen de tror är 
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lättast att påverka. Även Johannes Norlander (Personlig intervju, 2017-04-25) 

nämner Facebook och dess möjligheter till att detaljstyra målgrupper samt att 

Facebook även äger Instagram. Han betonar att det på så sätt går att samköra de båda 

kanalerna mot samma målgrupper och att vidare med två enkla klick få ut statistik 

över de båda kanalerna.  
 

Även Mats Glefors (Personlig intervju, 2017-04-26) påpekar att det går att tratta ner 

målgruppen mer specifikt till dem man vill nå ut till genom de sociala medierna. Det 

kan till exempel vara att man vill synas mot studerande tjejer mellan 18 och 30 år i 

Kalmar. Han poängterar ytterligare att man har tillgång till en helt annan data än 

tidigare. Karin Lagerlöf (Personlig intervju, 2017-04-27) nämner att när de 

exempelvis marknadsför sig på Facebook, kan de välja en målgrupp som har visat 

intresse för resande, och ifall de har flugit från Kalmar tidigare.  
 

Martin Sköld (Personlig intervju, 2017-04-27), Malin Kaldner (Personlig intervju, 

2017-05-02) samt Robert Andersson och Matilda Taylor (Personlig intervju, 2017-

04-26) påpekar också fördelarna med segmentering på sociala medier och att man 

med ganska enkla medel kan nå långt i sin målgruppsstyrning och hitta sina kunder 

på ett lättare och effektivare sätt.  
 

Castronovo & Huang (2012) förklarar precis som majoriteten av respondenterna att 

det numera är lättare att rikta in sig mot specifika målgrupper via de sociala 

medierna. Författarna påpekar även att det finns större möjlighet att bryta ner 

konsumenterna i mindre delar för att företagen bättre ska förstå konsumenternas 

önskemål och behov. Samtidigt går Morris et al. (2016) samt Ramsaran-Fowdar & 

Fowdar (2013) teorier kring att Facebook ger företag en unik möjlighet till att nå 

väldigt definitiva målgrupper samman med respondenternas sätt att använda 

fenomenet i sin marknadsföring.  
 

4.3.2 Kommunikation och promotion 
Majoriteten av respondenterna var eniga och menade på att kommunikationen idag 

har förändrats. Idag jobbar företag mindre med att trycka ut “pushig” reklam och 

försöker istället förmedla en känsla till befintliga och potentiella kunder. Staffan 

Smedfors menar att deras marknadsföring inte uppmanar folk till att besöka Öland, 

utan att de mer vill visa ett vackert och soligt Öland med förhoppningen om att 
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människor får en känsla av att de vill åka dit på sin lediga helg eller semester. Idag är 

det den stora skillnaden mot hur de tidigare kommunicerade ut och 

uppmärksammade om de olika turistmålen. Även Karin Lagerlöf är inne på samma 

spår och berättar hur flygplatsen, via sina sociala medier, uppmärksammar om de 

olika avgångarna, särskilt när nya tillkommer, med hjälp av bilder och filmklipp.  
 

Mats Glefors och Johannes Norlander anser att de sociala medierna möjliggör för 

företag att vara tillgängliga dygnet runt och att det blir enklare för kunder att komma 

i kontakt med företag. Johannes Norlander berättar vidare att istället för ett 

kontaktformulär på deras hemsida så sker den mesta av kommunikationen via 

Facebook. Tidigare brukade kunderna ringa innan besök på salongen och föra dialog 

med företaget på så sätt. Även Staffan Smedfors menar på att Facebook fungerar som 

organisationens kundtjänst där de försöker ge svar på frågor 18 timmar om dygnet. 

Han poängterar vidare att kommunikationen har påverkats av sociala medier då 

kunder i större utsträckning försöker hjälpa varandra och ge svar på frågor, ibland 

innan organisationen själva hinner göra det. Malin Kaldner belyser ytterligare en 

infallsvinkel och menar på att företag måste vara snabba, tydliga och korrekta från 

början med sin kommunikation om man väljer att vara på de sociala medierna. 

Vidare påpekar hon att företag måste tänka till innan de postar något och att de måste 

bestämma vad budskapets syfte är. 
 

Respondenterna poängterar vidare att det inte bara är kommunikationen som ändrats 

till följd av de sociala medierna utan även företags resursfördelning och hur de väljer 

att jobba med sin marknadsföring. De köpande företagen menar på att de idag lägger 

allt mindre tid och resurser på den traditionella marknadsföringen, såsom 

tidningsannonser och tv-reklam. Christian Alehagen berättade att deras 

resursfördelning svängde om ordentligt bara för något år sedan och att deras 

marknadsföring mer och mer fokuserar på det digitala. Han påpekade även att 

mycket handlar om vad de vill kommunicera ut och till vilken målgrupp. Ibland kan 

det vara bra att komplettera med någon tidningsannons ifall de vill nå en något äldre 

målgrupp då de inte är lika aktiva på de sociala medierna. Staffan Smedfors menade 

på att de genomgått samma förändring och att de lägger ungefär 70 procent av deras 

marknadsföring på sociala medier och endast 30 procent på de traditionella. Via de 
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digitala kanalerna når de så många fler kunder med mycket mindre resurser, både 

ekonomiska och tidsmässiga.  
 

Robert Andersson & Matilda Taylor menar även på att sociala medier har ändrat 

sättet för hur man promotar och marknadsför sitt företag idag. Bara för att man är ett 

seriöst och transparent företag, så behöver man inte vara tråkig. När företag 

marknadsför sig via print så går det först genom många steg och där budskapet i 

många fall ändras. Det innebär att det oftast slutar med att en ganska tråkig bild 

publiceras. De traditionella kanalerna anser Robert och Matilda är mer stela och att 

man där måste hålla sig inom en viss ram. Idag kan man göra mer friare, roligare och 

engagerade kampanjer som får fram budskapet på ett kreativt sätt.  
 

Det respondenterna ovan antyder stämmer överens med teorin, där Castronovo & 

Huang (2012) hävdar att de sociala medierna har bidragit till nya effektiva sätt för 

kommunikation av budskap. Hanna et al. (2011) stärker ytterligare respondenternas 

svar och poängterar att det idag är ett faktum att människor kommunicerar på ett 

annorlunda sätt jämförelsevis med tidigare, och att sociala medier har varit med och 

ändrat bilden. Vidare ser vi en koppling mellan empiri samt Freeman & Chapman 

(2009) teori om att denna typ av marknadsföring lägger mer kontroll i händerna på 

konsumenterna, mot vad de traditionella medierna gör. Hansson et al. (2013) tar även 

upp att de sociala medierna ger företag möjlighet att nå miljontals kunder, där det 

inte längre är av betydelse hur storleken på marknadsföringen ser ut, utan mer hur 

snabbt den når kunden. Det går i linje med respondenternas svar kring vikten av att 

synas på sociala medier. Vidare stärker De Vries et al. (2012) respondenternas svar 

då författarna anser att de mer underhållande, roliga annonserna har en positiv effekt 

på konsumenterna. De fångar uppmärksamheten samt ökar engagemanget hos 

konsumenterna, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar.  
 

4.3.3 Framgång och genomslag (mätning) 
Något som lyftes fram under intervjuerna var de fördelar som de sociala medierna 

bär med sig. Framförallt gällde det mätningen av data jämfört med de traditionella 

medierna. Matilda Taylor beskriver i sammanhanget fördelen med mätning via 

sociala medier på följande sätt:  
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“Det är det som är så bra med just digitaliseringen, att man har data på precis 

allt. Så man kan ju direkt gå in och se vad som har gett en bra effekt eller ett 

bra utfall, och vad som inte har gjort det. Då kanske man får justera och ändra 

utefter hur ens kampanj har varit eller hur den har gått. Det är väldigt lätt att 

utvärdera det.” - Matilda Taylor (Personlig intervju, 2017-04-26) 

 

Christian Alehagen och Johannes Norlander poängterar även dem att det går att 

detaljstyra allting på ett helt annat sätt idag. De menar vidare att genom annonsering i 

tidning och reklam på TV går det inte mäta hur många som har läst eller hur många 

som budskapet har nått fram till, som det går i sociala medier. På så vis har 

möjligheterna förändrats.  
 

Mats Glefors understryker att tack vare att varje plattform har sitt egna analysverktyg 

gör det så att man får en helt annan kontroll över sin räckvidd. Malin Kaldner 

påpekar även att det går, genom enkla medel, att mäta framgången genom delningar, 

kommentarer samt följningar i de olika kanalerna, vilket bland annat Martin Sköld 

instämmer med. 
 

Staffan Smedfors hävdar att genom de sociala medierna är allting hela tiden mätbart, 

det innebär att när de ser att något inte fungerar så släcker företaget ned det och går 

på nästa idé. Riktigt på samma sätt fungerar det inte med annonser då det inte får 

samma effekt. Han menar vidare att om de får tusen delningar på en film de 

publicerat på sin Facebooksida kan de oftast räkna med att dessa personer i snitt har 

70-80 vänner var som även de får se detta filmklipp. Därefter har de nått de zonerna 

de behövde med sin marknadsföring, fyller han fortsättningsvis i.  
 

Digitaliseringen och utvecklingen av Web 2.0 har skett ur flera olika vinklar. 

Cormode & Krishnamurthy (2008) uttrycker, precis som respondenterna, att det går 

att mäta och följa upp resultat på ett annat sätt än tidigare. Vidare stämmer 

Castronovo & Huang’s (2012) teorier om att en effektiv användning av sociala 

medier som marknadsföringskanal kan leverera mätbara affärsresultat överens med 

empirin.  
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4.3.4 Negativa effekter av sociala medier 
Effekterna av sociala medier är i dagens mening stora på flertalet varierande sätt. Det 

som däremot har en gemensam nämnare bland respondenterna är de negativa 

effekterna som fenomenet bidragit till. Robert Andersson och Matilda Taylor anser 

att det i stora drag handlar om förlusten av kontroll då vem som helst idag kan skriva 

och uttrycka sig fritt, när som helst på dygnet via sociala medier. Den negativa 

effekten av det hela blir att företag inte vet hur det ska agera, framförallt när det 

handlar om negativa kommentarer och recensioner, vilket vidare kan ställa till med 

stora problem. Mats Glefors instämmer och förklarar att vissa företag ibland är för 

snabba med sina uppdateringar innan de hunnit tänka igenom vad de tänkt bidra med 

på Internet. Detta problem består till stor del av enkelheten av sociala medier. 

Spridningen är enorm, särskilt vid misstag, och företagen står helt utan kontroll över 

informationen. Vidare beskriver han snöbollseffekten som en stor negativ effekt. Det 

är för lätt att uttrycka sig dumt, en liten grej kan bli enorm på kort tid, både som 

företag och som konsument. Alla hinner inte bemöta detta och på så vis är 

snöbollseffekten igång. Christian Alehagen och Staffan Smedfors talar om att det är 

viktigt att vara transparent och tydlig i kommunikationen. Företag måste lyckas 

besvara de negativa kommentarerna med en ton som är i enlighet med 

företaget.  Vidare beskriver Malin Kaldner att förändringarna gjort att företag 

tidigare hade svårare att reparera misstag som skrivits på annonser, för att de nu i en 

annan utsträckning kan nå till samma kunder som ger negativ feedback via sociala 

medier. Flera av respondenterna tog upp att det finns en slags rädsla kring 

diskussioner som kan uppstå när företagen verkar på sociala medier, detta på grund 

av öppenheten och närmandet mot kunden. Johannes Norlander menar vidare på att 

förlusten av kontroll från företagens vinkel ses genom att människor ges en möjlighet 

att recensera produkter och tjänster på ett helt nytt sätt. Av den anledningen är det 

många företag som stänger av den funktionen.  
 

I linje med respondenterna nämner Hansson et al. (2013) att närvaro via de sociala 

medierna snabbt kan resultera i negativ spridning om ett företag och dess 

verksamhet. Författarna menar vidare att konsumenterna starkt påverkas av varandra 

och att det därför är viktigt med snabbt bemötande från företagens sida, vilket även 

respondenterna instämmer med. Företag kan då lättare ha en översikt över 

informationen som delas då det sker via deras kanal.  
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4.3.4.1 Att besvara kritiken  
Då sociala medier är ett nytt sätt att föra tvåvägskommunikation är det av vikt att 

företag kan besvara kritiken som ofta uppstår över sociala medier. Även om kritiken 

ofta är det som skrämmer företag till att verka på sociala medier. Karin Lagerlöf, 

Martin Sköld samt Christian Alehagen beskriver hur de uppskattar kritik då de i det 

flesta fall får ett konkret svar på vad som behöver förbättras eller ses över. Dessutom 

får de chansen att ge svar på kritiken. Även här tar de tre tidigare nämnda 

respondenterna upp att det krävs av företagen att vara transparenta, neutrala och 

besvara kunderna med en ursäkt, snarare än att vara otrevlig tillbaka då det inte finns 

någon vinning i det. Staffan Smedfors förklarar även att det inte fungerar att försöka 

kompensera en specifik kund med något över sociala medier då spridningens effekt 

skulle leda till att alla kunder plötsligt var missnöjda och vill ha kompensation. 

Ovannämnda respondenter är eniga och hävdar att det är lätt att uttrycka sig både 

som kund och företag innan man hunnit tänka efter. Av den anledning förklarar 

Staffan Smedfors att det bara är några få på företaget som arbetar med att besvara 

kunder då alla inte har det rätta temperamentet som krävs.  
 

Vi kan se ett samband mellan respondenternas resonemang och det Freeman & 

Chapman (2009) uttrycker. Det handlar om hur ett företag svarar på negativ feedback 

som genererar det största värdet. Många företag uppmuntrar sina kunder till att 

interagera med varumärket på olika plattformar för att sedan ge och få feedback. 

Eftersom kunderna är en så stor del av företags värdeskapande processer menar 

författarna att företagen måste öppna upp sig mot sina kunder. De måste våga föra 

den dialogen som senare skapar ett värde i företag som inte hade varit möjligt utan 

tvåvägskommunikationen som sociala medier bidragit till (Freeman & Chapman, 

2009). 
 

4.4 Förändringar i och med sociala medier 
4.4.1 Outsourcing 
Samtliga respondenter är eniga om att tjänsten de säljer, till stor del klassas som 

outsourcing. Robert Andersson (Personlig intervju, 2017-04-26) menar på att de 

behöver komma in i företagets DNA för att kunna göra ett bra jobb, då måste det i 

princip bli en form av outsourcing. Även Matilda Taylor (Personlig intervju, 2017-

04-26) håller med och menar på att de håller sina kunder i handen, att de på något 

sätt blir företagens marknadskoordinator. Byråerna blir således en del av deras 
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organisation, bara det att de inte sitter i samma hus och på samma avdelning. Mats 

Glefors (Personlig intervju, 2017-04-26) har samma åsikter och menar vidare att 

företag ibland lägger över hela ansvaret för deras kommunikation i andras knä, vilket 

då blir att de outsourcar en del av organisationen.  
 

Malin Kaldner (2017-05-02) beskriver att det klassas som outsourcing beroende på 

vad företag vill ha hjälp med. Anställer de en frilanstjänst för att sköta de olika 

kontona på sociala medier, så har de outsourcat. Men ibland vill de bara ha lite 

direktiv och riktlinjer för hur de ska gå tillväga. Då bygger de själva upp en egen 

strategi till hur de ska gå tillväga.  
 

Lankford & Parsa (1999) tar upp att fördelarna med outsourcing är att företag istället 

kan fokusera på övriga resurser i sin kärnverksamhet. De blir mer effektiva vad 

gäller besparing av resurser som tid och pengar. Författarna belyser även rädslan hos 

företag vid outsourcing, att de förlorar kontrollen över delar i deras verksamhet. 

Även McGovern & Quelch (2005) hävdar att det i många företag saknas expertis om 

marknadsföring och hur man bäst når ut med sitt företag på marknaden.  
 

4.4.2 Organisationsförändringar 
Johannes Norlander förklarar att det inte har skett några världsomvälvande 

förändringar inom företaget, utan endast små detaljer. Vidare beskriver han att 

anledningen till att förändringarna inte är stora kan vara för att företaget är 

intresserade av att följa trender och vara öppna för de små förändringarna. Karin 

Lagerlöf hävdar istället, till skillnad från Johannes Norlander, att deras företag inte 

har förändrats till följd av etableringen på sociala medier.  
 

Staffan Smedfors beskriver att de har förändrat sig på så vis att de fått lägga till 

arbete med sociala medier i arbetsbeskrivningen på några av de anställda. Utöver det 

ansåg han inte att det skett några större förändringar inom organisationen. Christian 

Alehagen är en av respondenterna som påpekar att förändringar är en ständigt 

pågående process. Med det menar han att deras företag måste gå på tå och vara 

beredda på att ge svar direkt om någon kund kommer med kritik eller frågor på deras 

sociala medier. Något som de inte behövde fokusera på tidigare. 
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Även om respondenterna inte själva anser sig ha förändrats avsevärt, kan det ha skett 

större förändringar inom företagen. I enlighet med författarna Hennig-Thurau, 

Hofacker & Bloching (2013) är förändringar inte självklara i organisationer. Det är 

därför möjligt att dessa förändringar har skett men är till synes osynliga för 

respondenterna. 
 

4.4.3 Argument för att outsourca  
Att argumentera för att anställa en extern byrå till hjälp beskrivs som enkelt. 

Respondenterna förklarar hur de själva inte besitter all den kunskap som krävs för att 

anamma sociala medier och de verktyg som finns att tillgå. Christian Alehagen anser 

att det är smidigare att en byrå tar fram samt producerar och sköter olika kampanjer, 

även om företaget gör en stor del själva internt.  
 

Karin Lagerlöf tog inledningsvis upp att det är kunskapen kring hur de ska kunna 

följa upp allting på ett effektivt sätt som saknas. Byråerna hjälper till att rapportera 

hur varje kampanj har gått. Hon menar vidare att det är den tekniska hanteringen som 

de själva inte hade kunnat sköta. Staffan Smedfors samtycker och argumenterar för 

att de själva inte har optimeringskunskapen att ta hand om den tekniska biten. Vidare 

förklarar han att de i dagsläget tar hjälp av en byrå, men att de inför nästa säsong tror 

att de gör ännu mer själva. Ovannämnda respondenter menar att även om de sociala 

medierna utger sig för att vara användarvänliga, kan det vara skrämmande att testa 

sig fram själva. Speciellt med tanke på att de är mer vana vid att jobba med de 

traditionella medierna.  
 

Vidare beskriver Johannes Norlander att det kan vara kostsamt att anställa någon 

inom företaget som sköter de sociala medierna fullt ut, dessutom kan de kännas som 

en osäker framtid även för den anställde. Själv hade han blivit anställd till en början 

för att arbeta med marknadsföringen en dag i veckan när VD:n frågade om han inte 

kunde arbeta en dag till. Med det trodde han att första steget till förändring är att 

anlita en byrå, för att sedan anställa någon till företaget.  Karin Lagerlöf gick en 

liknande väg på sitt företag, då målet med hennes anställning var att företaget skulle 

synas och höras mer, trots att de redan arbetade med en byrå.  
 

Respondenterna Robert Andersson, Matilda Taylor, Martin Sköld, Mats Glefors samt 

Malin Kaldner argumenterar för att de ska bli anställda av företag, tog även upp 
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kunskap som den huvudsakliga faktorn. Alla de respondenterna beskriver att de 

besitter den kunskap och expertis som krävs för att få ut det största möjliga av digital 

marknadsföring. Vidare förklarar Robert Andersson att det krävs en anställd som har 

det angivet i sin arbetsbeskrivning till 40-50 procent för att det ska kunna skötas 

internt, vilket i sin tur uppgår till den höga kostnaden Johannes Norlander tar upp 

som argument till att istället anställa en byrå.  
 

Mats Glefors påpekar att företag lätt influeras av sina konkurrenter. Han betonar att 

många företag granskar vad som händer bland sina konkurrenter i branschen och 

anammar därför trenderna. Han menar vidare att om ett företag inom en bransch 

startar ett konto på en social media är chansen stor att många andra vågar göra 

samma sak. 
 

Martin Sköld instämmer med resterande respondenter men tog även upp tidsaspekten 

som ett argument. Mats Glefors resonerar på samma sätt och förklarar att han tror att 

det handlar om att många företag i Sverige är småföretagare, där VD:n sitter på 

många olika roller. Med det menar han att alla dessa tjänster påverkar företagare att 

sortera bort delar som inte känns lika viktiga att sköta, då tiden inte finns till. Oftast 

blir det då de sociala medierna. Vidare menar han dock att det inte spelar någon 

större roll om företaget är stort eller litet. De flesta behöver hjälp för att få andra 

idéer då de själva inte har tiden att sätta sig in i det. Detta stärks av både Christian 

Alehagen och Staffan Smedfors som båda beskriver att internt prioriterar de hellre 

sin tid på något annat än att sitta med de sociala medierna och klura på nya idéer eller 

testa hur kampanjer och dylikt hade fungerat i praktiken. Därav kan de fokusera på 

annat om de lämnar över helhetsansvaret till någon byrå, även om företaget själva 

måste godkänna allt innan något publiceras. Staffan Smedfors påpekar att ytterligare 

en fördel med att arbeta med en byrå är att de jobbar med andra kunder. På så sätt får 

de influenser från andra kunduppdrag som kan föras vidare. Finns det endast en 

anställd på företaget som arbetar med sociala medier menar han är det lätt att man 

missar något nytt som andra har testat och att man kan bli lite hemmablind. Vidare 

menar han att det skulle ta för mycket tid från övrigt arbete att testa och fixa 

kampanjer som en byrå istället kan lösa på betydligt kortare tid samt med ett bra och 

direkt resultat.  
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Respondenterna från sociala mediebyråerna Robert Andersson, Matilda Taylor, 

Martin Sköld, Mats Glefors samt Malin Kaldner beskriver även vad de tyckte var de 

största felen som företag gjorde när de etablerade sig på sociala medier. Detta var för 

att ytterligare stärka argumentet till varför företag skulle köpa hjälp från byråer med 

sina sociala medier. 
 

Robert Andersson förklarar att många företag inte har några konkreta mål. Företag 

som finns etablerade på sociala medier bör ha både långsiktiga och kortsiktiga mål 

och menade på att de måste veta vad det är de håller på med på sociala medier, och 

av vilken anledning. Mats Glefors var en av respondenterna som håller med. Vidare 

beskriver han att företag ofta startar upp ett konto på någon kanal som sedan glöms 

bort. Därav kan det skilja några månader mellan uppdateringarna och företagen har 

ingen plan med resultatet. Gentemot både befintliga kunder och potentiella kunder 

blir det ett dåligt skyltfönster eftersom det krävs aktivitet för att människor ska 

engagera sig i olika konton. Malin Kaldner instämmer och tog återigen upp att det är 

en tvåvägskommunikation, vilket gör att om företagen inte engagerar sig i kundernas 

kommentarer och åsikter uppstår ingen dialog och de sociala interaktionerna i sociala 

medier försvinner.  
 

Martin Sköld tycker att det handlar mer om att de största misstagen företag gör är 

försöka göra allt själva. Då ett företag som arbetar mycket med annat inom företaget 

oftast inte har tiden; “Det är ambitiöst och säga att man ska göra det själv men man 

har inte tid.” (Martin Sköld, personlig intervju, 2017-04-26) 

 

I samspel med respondenterna beskriver även författaren Ström (2010) att den 

digitala revolutionen gett en möjlighet för företag att vidta mycket avancerade 

förutsättningar inom marknadsföring. Vidare beskrev respondenterna att de saknar 

spetskompetensen för att lyckas med sina sociala medier. På samma sätt beskriver 

författarna Saravanakumar & SuganthaLakshimi (2012) att många marknadsförare 

saknar den kunskapen som krävs bli framgångsrika via dessa kanaler vilket 

ytterligare stärker empirin. Ur ett marknadsföringsperspektiv kan sociala medier 

tolkas som en lätt kanal att tillämpa, men Berthon et al. (2012) hävdar motsatsen. Det 

räcker inte med att endast starta upp ett konto via någon av de sociala plattformarna, 

utan att det krävs mer engagemang från företagen. En teori som går i linje med de 

ovanstående respondenter yttrat sig om.  
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Att företag efterliknar varandra kan beskrivas enligt DiMaggio & Powell (2000) som 

isomorfism, vilket vi kan se tendenser av utifrån respondenternas svar. Företag 

strävar efter att nå framgång och därför är det lättare att imitera en annan 

organisation än att försöka komma på en egen lösning.  
 

Kirtis & Karahan (2011) uttrycker i sin teori, precis som respondenterna, att sociala 

medier är det mest praktiska instrumentet för att lyckas marknadsföra produkter till 

målsegment, eftersom det inte heller krävs särskilt mycket resurser. Även författarna 

Nakara et al. (2012) belyser att sociala medier betraktas som ett prisvärt 

marknadsföringsverktyg, särskilt för företag som har begränsade resurser i allmänhet.  
 

4.5 Sociala medier - Det växande fenomenet 
4.5.1 Nyckeln till framgång 
Varför de sociala mediebyråerna har blivit så pass framgångsrika är det lite spridda 

meningar om, enligt byråerna själva. Robert Andersson och Matilda Taylor 

(Personlig intervju, 2017-04-26) anser att en av nycklarna till deras framgång är den 

spetskompetensen som de besitter och som företagen saknar, vilket även Malin 

Kaldner (Personlig intervju, 2017-05-02) håller med om. De menar vidare att de är 

passionerade lagspelare som tar ansvar tillsammans med sina kunder. Robert 

Andersson betonar även vikten av att bry sig om sina kunder; 
 

“Vi bryr oss på riktigt om kunden, att bry sig på riktigt, det märks att man gör 

det. Att göra outtalade saker, att finnas där även på nyårsafton, eller 

midsommarafton om det händer någonting [...]. Om vi är tillgängliga då, då 

gör vi något outtalat, och vi bryr oss på riktig.  -Robert Andersson, (Personlig 

intervju, 2017-04-26) 

 

Mats Glefors (Personlig intervju, 2017-04-26) menar istället att nyckeln till deras 

framgång är att de har varit mycket lokala. De har varit prestigelösa och inte särskilt 

trendiga. De började som en väldigt traditionell byrå där de enbart hade tryckta 

medier, och påpekar sedan att de har växt tillsammans med sina kunder. Martin 

Sköld (Personlig intervju, 2017-04-26) betonar att deras största styrka är att de alltid 

vill ha en resultatdrivande kommunikation. De vill kunna bevisa för sina kunder att 

det de hjälper till att skapa leder till resultat. Vidare påpekar han att tack vare att 
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deras kunder tipsar ytterligare tre potentiella kunder om deras byrå, så sprids 

resultatet som tidigare uppnåtts. 
 

Ser man till teorin beskriver författarna McGovern & Quelch (2005) att ökningen av 

denna trend till att köpa utomstående tjänster till sina sociala medier dels beror på att 

de kritiska marknadsföringsexpertiserna saknas i många företag. Vidare har 

författarna sett trender på att det saknas tillgång till kunddatabaser samt möjligheten 

till att analytiskt utvärdera sina kampanjer. Det kan förklara samt styrka det 

respondenterna svarat, då byråerna själva säger sig besitta den kunskap som deras 

kunder inte har.  
 

4.5.2 Framtiden 
När det gäller framtiden för sociala medier har respondenterna liknande åsikter, men 

den gemensamma nämnaren är att det går mot en ljus framtid och är här för att 

stanna. Robert Andersson hävdar att sociala medier är den kanal som numera ökar 

mest, och som framöver kommer att öka mest av alla kanaler. Han menar vidare att 

sociala medier kommer vara största andelen i ett företags mediestrategi inom en snar 

framtid och att det med all säkerhet kommer uppstå nya plattformar. Detta är något 

som bland annat Christian Alehagen och Karin Lagerlöf håller med om. De påpekar 

att det är viktigt att hänga med i utvecklingen för att behålla de befintliga 

målgrupperna, men även för att hitta nya. Det är svårt att förutspå på vilket sätt det 

kommer leva vidare och vilka plattformarna som kommer att ersättas av nya.  
 

Även Malin Kaldner belyser att sociala medier kommer att öka och att det är 

plattformarna som kommer att förändras. Hon poängterar även att det är svårt att 

göra en kommunikationsplan för flera år framåt då man inte vet vad som kommer ske 

härnäst.  
 

Under intervjuerna så framställs Facebook som den plattform som kommer att 

utvecklas mest och leva kvar ett bra tag framöver. Enligt Mats Glefors säger 

Facebook själva att de hela tiden letar efter utvecklingar. Vidare menar Martin Sköld 

att det enbart är Facebook som har musklerna att kunna behålla sin marknad som de 

har, medan de andra plattformarna kommer dö ut inom några år. Staffan Smedfors 

tror till exempel att man kommer börja mycket mer med handel på Facebook. Han 

påpekar att det är ett stort tabu i Sverige idag, men att bland annat USA har infört 
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knappar där man kan skänka pengar till välgörenhetsorganisationer på plattformen 

och att Sverige vidare kommer följa efter. Martin Sköld poängterar även att det är 

viktigt att hänga med i svängarna och utvecklingen för att få en maximal utdelning 

av investeringarna de gör. Uppdaterar sig Facebook med nya funktioner och 

algoritmer måste de hänga med för att kunna behålla goda förutsättningar för 

marknadsföringen.  
 

Respondenternas ovanstående resonemang stämmer överens med Hansson et al’s. 

(2013) teorier. Författarna menar att de sociala medierna erbjuder marknadsförare 

och företag oändliga möjligheter men att den stora utmaningen ligger i den ständiga 

utvecklingen. De befintliga plattformarna uppdateras med nya funktioner samt att det 

dyker upp nya trender. Kaplan & Haenlein (2010) styrker ytterligare det 

respondenterna säger, och menar på att företag till följd av detta behöver ha 

ungefärliga riktlinjer som snabbt och effektivt kan ändras om för att senare tillämpas 

på nytt, trots att det skett lite förändringar. Något som anses aktuellt och trendigt 

idag, kan vara gammalt och förbi imorgon.  
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5. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras våra reflektioner samt de slutsatser som den 

teoretiska samt empiriska analysen genererat. Förutom svar på forskningsfrågorna så 

kommer de praktiska samt teoretiska implikationerna som denna studie bidrar med att 

presenteras.  
 

Syftet med studien var att undersöka hur användningen av sociala medier som 

marknadsföringskanal har påverkat företags arbetssätt. 
 

Vidare delades syftet in i två forskningsfrågor, som diskuteras nedan: 

 

1. Varför är sociala mediebyråer ett växande fenomen, trots att det finns tydliga 

tendenser på att sociala medier är avsedda för att i största möjliga mån vara en 

kostnadsfri metod för alla användare? 

 

För att kunna fastställa ett tydligt svar på första forskningsfrågan börjar vi med att 

redogöra varför företag bör befinna sig på sociala medier. Vad som kan utläsas av 

respondenterna angående sociala medier, går i linje med Hansson et al. (2013) och 

Papasolomou & Melanthiou’s (2012) teorier om att sociala medier är avsedda för att 

möjliggöra integration mellan människor och företag. Därav kan vi konstatera att det är 

viktigt för företag att vara etablerade på någon av de olika kanalerna, både för att stärka 

sitt varumärke samt för att lyckas engagera kunderna. Tidigare ansågs de traditionella 

medierna vara ett komplement till de sociala medierna. Det innebär att det har skett en 

utveckling som gör att de traditionella medierna istället numera ses som ett komplement 

till de sociala medierna. 
 

Studien talar för att sociala medier är tillgängligt för alla och utges för att vara lätt och 

användarvänligt. Detta gör att många människor idag använder sig av de olika kanalerna 

för att kommunicera med varandra och hålla sig uppdaterade om vad som händer i 

omvärlden. Efter studiens reflektion kring varför man bör synas på sociala medier stärks 

vår tanke kring att det finns många användningsområden för sociala medier. Vidare 

bedömer vi det som viktigt för företag att tillämpa kanalen i sin 

marknadsföringsstrategi. Användningsområdena bidrar till att de sociala medierna 

fångar upp många olika människor och målgrupper.  Hanna et al. (2011) har visat i sina 
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teorier att det centrala i att etablera sig på sociala medier handlar om 

tvåvägskommunikationen samt att ge kunden möjligheten att få engagera sig både 

personligt och känslomässigt med varumärket. Det i sin tur anser vi kan leda till en mer 

trovärdig och pålitlig marknadsföringsaktivitet då engagemanget kommer från kunderna 

själva. Det är ytterligare en anledning till att företagen bör befinna sig på de plattformar 

där kunderna finns. Vidare gynnar det båda parterna i kommunikationen, oavsett om det 

är företag eller kund. 
 

Som tidigare nämnt ser vi utvecklingen av hur sociala medier idag skiljer sig från de 

traditionella medierna. Utifrån den empiriska analysen kan vi konstatera att möjligheten 

för kommunikation och promotion har förändrats och att kunder söker efter mer 

spännande och intressanta annonser snarare än reklam som är för säljinriktad. Med stöd 

av De Vries et al’s. (2012) teori fastställs att detta engagerar kunderna online samt att 

det väcks en uppmärksamhet kring både nya och redan etablerade varumärken. Dock 

påpekar respondenterna att i och med den snabba spridningen som sociala medier bidrar 

till, bör företag vara medvetna om att det kan uppstå eventuell kritik. Vidare anser vi att 

till följd av detta måste företag vara beredda på att släppa på kontrollen samt våga möta 

och besvara sina kunder. Detta anser vi är ytterligare ett argument till varför det är 

viktigt att synas på sociala medier. Om företagen inte befinner sig på plattformarna där 

användarna ger kritik har de heller ingen möjlighet till att svara på kritiken.  
 

En av de största fördelarna med att befinna sig på sociala medier visar sig, enligt 

empirin och teori av Castronovo & Huang (2012), vara enkelheten med att nå en 

specifik målgrupp. Efter studiens undersökning framkom det att annonsering via sociala 

medier är en kostnadseffektiv metod som når fler människor samt får större 

spridningseffekt jämfört med marknadsföring via print. På så vis bedömer vi det som att 

det går att reducera kostnaderna väsentligt jämförelsevis mot de traditionella medierna 

som, enligt våra respondenter, inte längre används i samma utsträckning. Vidare stärker 

det bara vårt resonemang kring hur viktigt och enkelt det är att använda sociala medier 

för sin marknadsföring och att man därigenom kan lyckas som företag. Effektiviteten i 

att nå sin specifika målgrupp är bara en del i helheten. Således är mätningen och 

insamlingen av data en viktig reflektion kring möjligheterna sociala medier bidrar till. 

Det förklarades av både empirin samt teorier av Cormode & Krishnamurthy (2008), att 

företag kan mäta hur många som fått ta del av kampanjer eller budskap från företag via 
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sociala medier, gentemot via de traditionella medierna som inte fungerar att mäta på 

samma sätt. På så sätt bedömer vi att företag får en annan kontroll över sin 

marknadsföring då varje plattform har sitt eget analysverktyg.  
 

Sammanfattningsvis beskriver de sociala mediebyråerna att deras egen framgång sitter i 

den kunskap som deras kunder i många fall saknar. Vi kan vidare dra slutsatser om att 

framgången inte endast sitter i byråernas kompetens, utan även i den ständiga 

utvecklingen av sociala mediers betydelse som marknadsföringskanal. Företag förstår 

att de behöver synas på sociala medier, men de anser sig inte ha den kunskap som krävs 

för lyckas. Anledningarna till detta går bara att reflektera kring och vi anser att det 

handlar om att företagen förstår innebörden av att finnas på sociala medier men inte på 

vilket sätt de ska nå framgång. Därmed konstaterar vi att så länge företagen inte inser att 

de kan lyckas med sin marknadsföring via sociala medier på egen hand, så kommer 

byråerna fortsätta att växa i takt med sociala mediers ständiga utveckling.      
 

2. Varför köper företag tjänster av sociala mediebyråer för att lyckas på sociala 

medier? 

 

För att vidare kunna fastställa ett konkret svar på den andra forskningsfrågan börjar vi 

med att föra ett resonemang kring vad det är som gör att företag idag startar upp ett 

konto på någon social mediekanal. Respondenterna beskriver att detta ofta sker utan att 

företag har någon direkt plan eller strategi. Vi kan endast spekulera kring om det 

möjligen beror på att företag strävar efter att efterlikna varandra. Med det menar vi att 

många företag har förstått att sociala medier är en viktig kanal, vilket leder till att de vill 

befinna sig på samma ställe som sina konkurrenter. Detta resonemang kan kopplas 

samman med DiMaggio & Powell’s (2000) teorier som förklarar att organisationer som 

befinner sig inom samma marknadsområde tenderar att efterlikna varandra. Vidare 

reflekterar vi om att det är en fördel för företag inom samma marknadsområde att vilja 

likna varandra. Vi anser att det kan leda till att företags rädsla kring att våga tillämpa 

sociala medier i sin marknadsföring minskar, om de ser att konkurrenter lyckas.  
 

Vidare är reflektioner kring varför företag själva inte vill styra över de egna digitala 

marknadsföringskanalerna av intresse. Efter den empiriska analysen kan vi se tendenser 

på att det föreligger en slags rädsla gällande sociala medier och att anamma det som en 

marknadsföringskanal. Respondenterna påpekade att även om de sociala medierna utger 
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sig för att vara användarvänliga, kan det vara skrämmande att testa sig fram. Speciellt 

med tanke på att de själva är mer vana vid att jobba med de mer traditionella medierna.  
 

Vidare ser vi utifrån empirin att det handlar om att företag är rädda för att göra fel och 

därför väljer de att inte sköta sina sociala medier på egen hand. Anledningen till att 

rädslan uppstår beror enligt respondenterna på att företagen inte besitter den kunskap 

som krävs för att lyckas följa upp sina kampanjer. Vidare reflekterar vi kring att det 

handlar om att företagen bara tror att de inte besitter den kunskapen som krävs, då det 

framkom i empirin att företagen redan gör mycket själva i sina sociala medier. Istället 

för att anställa en social mediebyrå ser vi en möjlighet för företag att utbilda de redan 

anställda inom företaget gällande sociala medier och hur man bäst tillämpar dessa. På så 

sätt undviker företag onödiga extrakostnader som uppstår till följd av att outsourca en 

del av marknadsföringen, vilket i det långa loppet drar ner på 

marknadsföringskostnaderna.  
 

Utifrån den empiriska analysen fann vi ytterligare en aspekt till varför företag väljer att 

anställa en social mediebyrå. Denna aspekt handlar om att det saknas tid, vilket krävs av 

marknadsförare för att sätta sig in i sociala medier och för att företag ska lära sig hur de 

ska gå tillväga när de ska mäta och följa upp kampanjer. Vi bedömer att ett företag 

tappar sin egen identitet om de låter någon annan sköta deras kanaler, då vi anser att en 

social mediebyrå inte känner till ett företags kärna och arbetssätt fullt ut. Därför 

ifrågasätter vi empirin angående att ett företags marknadsföring sköts av en 

utomstående part. Fortsättningsvis menar vi på att de åligger en svårighet för sociala 

mediebyråer att försöka framhäva ett företag de själva inte är en del av. Dessutom 

arbetar oftast en social mediebyrå med flertalet företag samtidigt, vilket vi ser som ett 

problem då det är svårt att fokusera helhjärtat på de enskilda företagen. 
 

Studiens resultat har gett en tvetydig bild av företags förändringar samt sätt att arbeta på 

med anledning av etableringen på sociala medier. Respondenterna från de köpande 

företagen anser inte att deras organisation har förändrats på grund av att de anammat 

sociala medier som marknadsföringskanal. Däremot ser vi att till följd av att de företag 

som har anställt en byrå och till viss del lagt till sociala medier i de anställdas 

arbetsbeskrivning, så har det i motsats till vad empirin säger faktiskt skett en förändring. 

Detta är något som är intressant för oss att reflektera kring då samtliga respondenter 

beskriver dessa förändringar som obetydliga. Samtidigt påvisar författarna Hennig-
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Thurau et al. (2013) att förändringar inte alltid är självklara. Det betyder att vi kan 

fastställa att respondenterna inte är medvetna om de stora förändringarna som kan ha 

uppstått till följd av etableringen på sociala medier. Fortsättningsvis konstaterar vi att 

förändringarna inte påverkat företag till det negativa då det i så fall hade varit tydligare 

för företagen. Vidare är vår tolkning att förändringar inom organisationer krävs för att 

företagen ska kunna engagera sig i och etablera sig på de sociala medierna. 
 

Reflektionerna kring varför företag köper hjälp av sociala mediebyråer, trots att sociala 

medier i så stor utsträckning som möjligt ska vara kostnadsfritt, är delade. Kirtis & 

Karahan (2011), Ström (2010) samt Nakara et al. (2012) beskriver i sina teorier att 

sociala medier inte behöver medföra några extra kostnader. Empirin säger dock emot 

ovanstående teori, då företagen hävdar att de sociala medierna medför kostnader oavsett 

hur de går tillväga. Vi anser däremot att företagen egentligen sitter på de rätta resurserna 

men väljer, trots det, att köpa in tjänsten externt. Därmed menar vi att det blir 

motsägelsefullt då det givetvis leder till högre kostnader att anställa en social 

mediebyrå, gentemot att hantera sina sociala medier inom företaget.  
 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studien konstatera att en anledning till att företagen 

köper tjänster av sociala mediebyråer beror på brist på kunskap när det gäller mätning 

och att följa upp kampanjer. Ytterligare en anledning till detta är att företag saknar tiden 

som krävs för att sätta sig in i de sociala medierna. Vi ser däremot en möjlighet för 

företag att de med enkla medel kan sköta kanalerna internt, trots att tiden framhävs som 

ett hinder. Vidare kan vi dra slutsatser kring att tiden som går åt till att engagera sig på 

de sociala medierna, samt skaffa sig kunskap genom utbildningar, i slutändan kommer 

vara betydande för företagen. Detta medför i det långa loppet att kostnaderna kring 

marknadsföringen kommer att sänkas, eftersom sociala medier har lätthanterliga 

funktionerna som företag kan klara av att sköta själva. 
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5.3 Praktiska och teoretiska implikationer 
De praktiska implikationer som denna studie leder till kan vara av nytta för både företag 

som finns på sociala medier och de som har funderingar på att etablera sig via denna 

marknadsföringskanal. Nyttan för de företag som funderar på att köpa in tjänsten från 

en social mediebyrå är att studien innan ger företag en möjlighet till att reflektera över 

och få en annan infallsvinkel. För de företag som redan outsourcar en del av deras 

marknadsföring vill vi bidra till ett mer uppmärksamt tankesätt och att ta tillvara på de 

interna resurserna. 
 

Stora delar av resultatet går att implementera på de flesta organisationer och branscher, 

med argument som trycker på att företag idag besitter större förutsättningar än vad de 

själva inser. Teorin säger att det inte krävs någon större kunskap för att kunna skicka ut 

och ta emot information via sociala medier, samtidigt som denna studie påvisar att det 

är just kunskap och tid som är faktorer till att företag väljer att köpa tjänsten istället för 

att sköta den själva. Eftersom sociala medier är påvisat funktionell i och med att det inte 

kostar mycket att etablera sig på, anser vi att företag kan ta denna studie i beaktande och 

istället fundera på att utbilda sina anställda så att de känner sig trygga och säkra på att 

kunna mäta och följa upp de digitala kampanjerna. Vårt teoretiska bidrag blir således att 

det är ett outforskat ämne som ger en ökad förståelse för vikten av att som företag synas 

på sociala medier. Vidare bidrag består av hur sociala medier bidragit till ett förändrat 

arbetssätt hos företag. 
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7. Bilaga Intervjuguider 
Intervjuguide Sociala Mediebyråer 
 
Sociala medier     

1. Hur definierar ni sociala medier? 
 

2. Vad finns det för anledningar till att företag bör använda sociala medier? 
 

3. Hur kan effekterna av sociala medierna mätas?  
 

4. Vilka är det största felen företag gör då de etablerar sig på sociala medier idag? 
Vad kan detta bero på? 

 
5. Vilken typ av organisationer/företag skulle tjäna på att använda sociala medier i 

sin verksamhet?  
 

6. På vilket sätt kan relationen mellan kund och företag förstärkas via sociala 
medier? 

 
Erfarenheter sociala medier 

7. Vad har ni sett för positiva effekter av användning av sociala medier? 
8. Vad har ni sett för negativa effekter av användning av sociala medier?  

 
Promotion 

9. Hur marknadsför ni er gentemot era kunder? 
 

10. Hur viktigt är det för er som social medie-byrå att finnas med i de sociala 
medierna? 
 

11. Har sociala medier ändrat marknadsföringen, isåfall på vilket sätt? 
 

12. Vilka plattformar använder sig de flesta företag idag av? 
 
Organisationskunskap 

13. Hur länge har ni arbetat med sociala medier och på vilket sätt? 
 

14. Vad tror ni är den främsta anledningen till att företag väljer att anlita er? 
 

15. Hur argumenterar ni för att företag ska anställa er trots att det ska vara i princip 
kostnadsfritt, lättillgängligt och enkelt att använda? 
 

16. Hur har företag faktiskt påverkats av sociala medier? (kunskap om och relation 
till kunder, arbetssätt/ utbildning av personal)  
 

17. På vilket sätt anser ni att möjligheterna för kommunikation har förändrats genom 
sociala medier? 
 

18. Hjälper ni företag med utbildningar hur de ska använda sina sociala medier 
fortsättningsvis eller sköter ni de sociala medierna ÅT företagen? 
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19. Hur har ni som företag ändrat er/anpassat er till följd av att ni nu arbetar med 
sociala medier? Vad är det som gjort att sociala medier har fått så stor 
genomslagskraft? 

 
Intervjuguide Köpande företag 
 
Sociala medier     
  

1. Hur definierar ni sociala medier? 
 

2. Vilka sociala medier finns ni etablerade på?  
 

3. Av vilken anledning vill ni bli sedda på sociala medier? 
 

4. Hur länge har ni arbetat med sociala medier och på vilket sätt? 
 

5. Hur har ni som företag ändrat er/anpassat er till följd av att ni nu finns 
tillgängliga på de sociala medier?  
 

6. På vilket sätt anser ni att möjligheterna för kommunikation har förändrats? 
 

7. Vilka fördelar ser ni med att finnas på sociala medier i er kommunikation? 
 

8. På vilket sätt använder ni sociala medier i ert kommunikationsarbete? 
 

9. Vilka möjligheter tror ni att de sociala medierna vidare kommer att ge er som 
företag? 

 
Erfarenheter sociala medier 

10. Vad har ni sett för positiva effekter av användning av sociala medier? 
11. Vad har ni sett för negativa effekter av användning av sociala medier?  

 
Promotion 

12. Vilka vill ni nå ut till via era sociala medier?   
 

13. Hur kom ni i kontakt med sociala medie-byråer? 
 
Organisationskunskap 

14. Hur kommer det sig att ni valde att ta hjälp med de sociala medierna? Skötte ni 
dessa kanaler själva innan ni köpte tjänsten externt? 
 

15. Hur har ni som företag ändrat er/anpassat er till följd av att ni finns tillgängliga 
på sociala medier? 
 

16. Hur argumenterar ni för att anställa externa byråer för att sköta era sociala 
medier, trots att det ska vara i princip kostnadsfritt, lättillgängligt och enkelt att 
använda? 
 

17. Hur ser resursfördelningen ut, när det gäller marknadsföringen? Lägger ni 
mindre resurser på traditionell marknadsföring för att ge mer utrymme för de 
sociala medierna?  
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8. Bilaga Operationalisering 
 

Fråga Köpande Fråga Säljande Syfte Teoriavsnitt Referens 

Hur definierar ni 
sociala medier? 

Hur definierar ni 
sociala medier? 

Överrensstämmelse 
med de teoretiska 
definitionerna? 

Sociala medier Hansson et al. 2013 

Papasolomou & 
Melanthiou, 2012 

Vad innebär det att 
synas och verka 
inom sociala medier? 

Av vilka anledningar 
vill ni bli sedda på 
sociala medier?  

Sociala medierna som 
anser att det är viktigt? 
Eller företagen själva? 
Anledning 

Sociala medier 

 

Hanna & Cittenden 
2011 

Hansson et al. 2013 

 

 Anser ni att 
möjligheterna för 
kommunikation har 
förändrats via de 
sociala medierna? 

Överrensstämmelse 
med teorin? Sociala 
medier underlättar 
kommunikation 

 

Promotion via 
sociala medier 

Hanna & Cittenden, 
2011 

Castronovo & 
Huang, 2012 

Freeman & 
Chapman, 2009 

De Vries et al. 2012 

Hur ser man 
framgång och 
genomslag för 
företagen? 

 

 Gynnar företag eller 
ej? Samma 
genomslagskraft som 
teorin säger? Bara 
något som “man ska 
verka på”? 

Web 2.0 

Målgrupp och 
segmentering 

via sociala 
medier 

Cormode & 
Krishnamurthy, 
2008 

Castronovo & 
Huang, 2012 

Hur bör företag 
jobba med sociala 
medier? 

 

Hur använder ni sociala 
medier i ert 
kommunikationsarbete
? 

 

Vi vill veta hur 
“experterna” anser att 
man jobbar med 
sociala medier på 
bästa sätt, vad är rätt 
strategi 

Sociala medier 

Promotion via 
sociala medier 

De Vries et al. 2012 

 Vilka möjligheter tror 
ni att de sociala 
medierna vidare 
kommer att ge er som 
företag? 

Är sociala medier här 
för att stanna enligt 
företagen? Ger de 
sociala medierna 
företagen mycket 
tillbaka? 

Sociala medier 

Målgrupp och 
segmentering 

via sociala 
medier 

Castronovo & 
Huang, 2012 

Morris et al. 2016 

Ramsaran-Fowdar 
& Fowdar, 2013 

Kan relationen 
mellan kund och 
företag förstärkas via 
sociala medier? 

 Gynnar sociala medier 
relationsbyggande, 
bibehållandet av 
kunder. 

CRM Peyne & Frow, 2005 

Hennig-Thurau et 
al. 2013 

Har ni sett några 
negativa effekter av 
användning av 
sociala medier?  

 Finns där “en annan 
sida av myntet”, eller 
om det bara är positivt 
med sociala medier 

Sociala medier Hansson et al. 2013 

 

Hur har sociala 
medier ändrat 
marknadsföringen? 

 Överrensstämmelse 
med teorin? 

 

Global 
marknadsmiljö 

Promotion 

Berthon et al. 2013 

Hennig-Thurau et 
al. 2013 

Papasolomou & 
Melanthiou, 2012 
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 Har ni behövt anpassa 
er/ändrat er som 
företag till följd att ni 
finns tillgängliga på de 
sociala medier? 

Har de behövt ta bort 
andra 
marknadsföringskanale
r 

 

 

Outsourcing 

Lankford & Parsa, 
1999 

McGovern & 
Quelch, 2005 

Vilka plattformar 
använder sig de 
flesta företag idag 
av? 

 Är samma kanaler av 
intresse som teorin tar 
upp 

 

 

Sociala mediers 
plattformar 

Morris et al. 2016 

Twitter, 2017 

Linkedin, 2017 

Ramsaran-Fowdar 
& Fowdar, 2013 

Vilka är de främsta 
anledningarna till att 
företag väljer att 
anlita er, tror ni?  

Hur kommer det sig att 
ni valde att ta hjälp 
med de sociala 
medierna? Skötte ni 
dessa kanaler själva 
innan ni köpte tjänsten 
externt? 

Stämmer överens med 
köpande företagen 
argument. Stärks deras 
framgång?  Underlag 
till vår frågeställning 
om varför de köper 
tjänsten 

 

Outsourcing 

Lankford & Parsa, 
1999 

McGovern & 
Quelch, 2005 

Hur har företag 
faktiskt påverkats av 
sociala medier? 
(kunskap om och 
relation till kunder, 
arbetssätt/ utbildning 
av personal) 

 Om påverkan har varit 
påtagligt i hela 
organisationen, eller 
om det bara är 
ytterligare en kanal att 
synas på? 

 

Sociala medier 

Promotion via 
sociala medier 

 

Hennig-Thurau et 
al. 2013 

 

Carlsson, 2010 

Hjälper ni företag 
med utbildningar i 
hur de ska använda 
sina sociala medier 
fortsättningsvis eller 
sköter ni de sociala 
medierna ÅT 
företagen? 

 Erbjuds “hjälp till 
självhjälp”? Är det en 
“outsourcingtjänst”?  

 

 

Outsourcing 

 

McGovern & 
Quelch, 2005 

Vad är det som gjort 
att sociala medier har 
fått så stor 
genomslagskraft?  

 

 Här får vi 
förhoppningsvis ett 
övergripande svar på 
varför det är viktigt 
med sociala medier, 
eller iallafall hur de 
sociala medierna blivit 
så stora 

 

Isomorfism 

 

Cznarniawska & 
Sevon, 2003 

 

DiMaggio & 
Powell, 2000 

Vad tror ni är 
anledningen till att 
de tjänster ni bidrar 
med till företag har 
blivit så 
eftertraktade? 

 

 Ytterligare stärka vår 
frågeställning 

 

 

Outsourcing 

 

McGovern & 
Quelch, 2005 

Har ni sett några 
negativa effekter till 
följd av sociala 
medier? 

Har ni sett några 
negativa effekter till 
följd av sociala 
medier? 

Se om de finns ”annan 
sida av myntet”. Bara 
positivitet av 
användningen? 

Open Source 

marketing 

Freeman & 
Chapman, 2009 


