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157Om sociala medier i marknadsföringens läroböcker

Eva Gustafsson och Claes Ohlsson

Om sociala medier 
i marknadsföringens läroböcker
Det har knappast undgått någon att sociala medier har etablerats som en ny, 
lovande plattform för mänsklig kommunikation i privata såväl som kom-
mersiella sammanhang. Framgångsrika bloggare bjuds in till seminarier för 
att utbilda politiker, affärsfolk och journalister och »alla« är på Facebook. 
För tillfället verkar det inte fi nnas någon gräns för hur mycket, eller i vilka 
sammanhang, sociala medier kan bidra till en positiv utveckling. Svenska uni-
versitet och högskolor är förstås inga undantag utan erbjuder nu poänggivande 
kurser i sociala medier och bloggar. Men vilken institution eller vilket ämne 
som ska ta hand om sociala medier är dock långt ifrån självklart. Kommuni-
kation är i sig en tvärvetenskaplig angelägenhet och till detta kan adderas, för 
att ge några exempel, socialantropologer och etnologers intresse för kulturella 
företeelser, företagsekonomers intresse för nya marknader, språkvetarnas fokus 
på just språk och sociologernas intresse för nya sociala arenor. Det är inte en 
enkel sak att disciplinbestämma sociala mediers akademiska hemvist och det 
kanske inte heller är önskvärt. Den här essän handlar om sociala medier i 
marknadsföringens läroböcker, vilket kan tolkas som att vi anser att sociala 
medier hör till just detta ämne. Så är det inte, studier av sociala medier har en 
plats i fl era akademiska ämnen, där företagsekonomi med marknadsföring 
är ett av fl era områden. För oss är sociala medier också särskilt intressant i 
relation till marknadsföring därför att de faktiskt kan förstås som en antites 
till marknadsföringsämnets traditionella utgångspunkter.
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Vi menar att sociala medier fungerar särskilt dåligt som påbyggnad i det 
teoribygge som utgör dagens grundläggande marknadsföring och som lärs 
ut genom det fåtal läroböcker som dominerar litteraturlistorna på grund-
nivå. Mest känd av dessa läroböcker torde vara Philip Kotlers närmast årliga 
nyutgivning och uppdatering av marknadsföringens principer, men det fi nns 
ytterligare några titlar som rönt nästan lika stort genomslag. Man ska komma 
ihåg att läroböcker på 600–1000 sidor inte skrivs om i en handvändning och 
när en titel blivit populär och används på bred front så görs inga genom-
gripande förändringar. Då och då är det påkallat med ett nytt kapitel, men 
typiska förändringar handlar om uppdaterade »case« och instuderingsfrågor, 
uppdatering av källor och uppsnyggad layout, font och färgsättning. Utbred-
ningen av sociala medier borde leda till större förändringar än så, men än har 
dessa låtit vänta på sig. Så hur hanterar man sociala medier i de mest populära 
läroböckerna i marknadsföring? Innan vi presenterar resultatet och en diskus-
sion om detsamma vill vi dock klargöra vår utgångspunkt. Vad menar vi med 
påståendet att sociala medier utmanar marknadsföringens utgångspunkter?

Om marknadsföring som universitetsämne
På svenska högskolor och universitet har marknadsföring som ämne och forsk-
ningsområde varit etablerat sedan tidigt 1960-tal. Sextiotalets marknadsföring 
var en följd av konsumtionssamhällets genomslag och handlade framförallt 
om att lansera och sälja (nya) varor. Texterna kretsade kring frågor som: Hur 
ska marknadsföringen utformas för att fånga konsumentens uppmärksamhet 
och hur går det till när konsumenten bestämmer sig för att köpa. Till ämnet 
marknadsföring hänfördes också frågor om logistik och distribution samt 
området »media« mer generellt, områden som idag utvecklats till egna ämnen 
inom företagsekonomi.

Marknadsföring var redan från början ett utpräglat normativt ämne 
med målsättningen att presentera modeller som företag kunde använda sig 
av. Dessa modeller baserades på teorier hämtade från framförallt national-
ekonomi, beteendevetenskap och psykologi där man i kvantitativa studier 
sökt kartlägga mänskliga beteenden som t.ex. perception, beslutsprocesser 
och behovsuppfyllnad. Marknadsföringens ursprungliga teoretiska bas var i 
sig komplex men gjordes tillgänglig för en större publik genom användning 
av lättigenkännbara modeller och förkortningar. McCarthys »fyra P« från 
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sextiotalet har i det närmaste blivit synonymt med grundläggande mark-
nadsföring och bokstavskombinationer som aida och aimrite hör också 
till allmänbildning för marknadsförare. Gemensamt för dessa modeller är 
synen på kommunikation som i huvudsak  enkelriktad. Marknaden är passiv 
såtillvida att dess aktörer (konsumenterna) inte har någon påverkan på model-
len i sig. Konsumenter kan förvisso ändra sig, bete sig på olika sätt och ha olika 
behov men modellen som sådan ser likadan ut oavsett vad som än händer på 
fältet. Marknadsföraren studerar sin marknad med sofi stikerade, vetenskapliga 
metoder och använder sig därefter av för ändamålet »rätt« verktyg för att, t.ex. 
sälja en produkt, sprida en image, etablera ett varumärke eller påverka en 
konsumentgrupp. Det är ingen hemlighet att Internet i allmänhet och sociala 
medier i synnerhet har medfört att många av marknadsföringens gamla san-
ningar inte längre är giltiga. Ett exempel är att klassiska konkurrensfördelar 
som att »vara störst« minskar i betydelse med ökad Internethandel, ett annat 
är den ökade demokratiseringen av kommersiell kommunikation. Det är lika 
enkelt för en enskild konsument att sprida produktinformation via sociala 
medier som det är för en betald marknadsförare. Men om nu gamla, etablerade 
modeller inte är giltiga därför att verkligheten så att säga har sprungit ifrån 
dem, hur ska man göra i undervisningen då?

Innan vi går vidare till läroböckerna vill vi förtydliga att vi är väl med-
vetna om att marknadsföringsämnet har utvecklats sedan sextiotalets dagar 
och att få av dagens forskare använder sig av de ursprungliga modellerna. 
Särskilt skandiaviska marknadsförare har en avsevärt mer problematiserad 
syn på förhållandet mellan företag och marknad än vad de dominerande (och 
oftast angloamerikanska) läroböckerna i grundläggande marknadsföring ger 
uttryck för. Om man vill vara snäll kan man hävda att dessa läroböcker är 
nödvändiga för att lära ut marknadsföringens internationella »språk«. Det 
är också så diskrepansen mellan forskning och undervisningens innehåll på 
grundnivå brukar förklaras. Men ett språk kan inte läras ut utan hänvisning 
till dess praktik och sammanhang, och att visa hur detta görs med fallet sociala 
medier är syftet med vår essä.

Marknadsföringslitteraturen
I vår genomgång av hur sociala medier tas upp i den marknadsföringslitteratur 
som används i svenska utbildningar har vi utgått från fyra titlar. Vi hade 
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naturligtvis kunnat läsa och undersöka ännu fl er böcker men de fyra vi valt 
ut är representativa genom att de används fl itigt. De är dessutom utgivna eller 
uppdaterade under de allra senaste åren och på så sätt bör (eller borde) de ta 
upp sociala media på något vis. De fyra är:

• Principles of Marketing, tolfte upplagan (Kotler & Armstrong 2008)
• Principles and Practice of Marketing, sjätte upplagan (Jobber 2010)
• Marketing (Baines, Fill & Page 2008)
• Principles of Direct and Database Marketing, fjärde upplagan (Tapp 2008).

Tillsammans täcker dessa fyra böcker en stor del av marknadsföringsunder-
visningen på grundnivå med sina nästan 3 000 sidor och de väger dessutom inte 
mindre än drygt sex kilo tillsammans. De fyra läromedlen är alla så kallade 
»text books« och även om böckerna är utvalda av oss för att de ofta används 
i undervisning vid svenska lärosäten är de också i hög grad internationella 
produkter. Böckernas språk är engelska och deras perspektiv är tänkt att vara 
globalt med exempel från många olika branscher och typer av företag. Det 
är dock noterbart att författarna är amerikaner eller britter och att det är i 
huvudsak ett angloamerikanskt perspektiv på marknadsföring som presenteras. 
Som texter är böckerna också typiska läroböcker av idag där framställningen 
kännetecknas av en driven användning av avancerad men uppbruten layout, 
fl itig förekomst av olika sorters element som bilder eller textrutor och helt 
enkelt en ganska progressiv framtoning. Fart, fl äkt och färg ger tydliga markö-
rer om vad som är viktigt för den läsande studenten och det är en gemensam 
pedagogik i alla fyra böckerna. Ett annat gemensamt drag är också förekomsten 
av textdelar där en annan avsändare än författaren/författarna står bakom. 
Det handlar ofta om korta och väl avgränsade delar där ett ämne tas upp som 
sidospår eller fördjupning. Sammantaget kan böckerna alltså ses som ett slags 
collageverk där information kan hämtas på fl era nivåer eller sätt.

Men samtidigt är böckerna ändå mycket traditionellt uppbyggda av avgrän-
sade kapitel när det gäller helhetsstrukturen. Författarna börjar verkligen från 
början med marknadsföringens grunder och även bakomliggande teorier och 
böckernas generella disposition går från teori och synsätt till genomförande 
och tillämpning på olika sätt. Det går alltså att urskilja en lärobokstradition 
som också säger en del om hur dessa läromedel i marknadsföring är tänkta 
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att användas. Till stor del handlar det om att plugga in begrepp och termer 
som är centrala för marknadsföringsämnet – positionering, marknadspene-
tration, konkurrensfördelar – och hur de defi nieras. Som kött på benen får 
den studerande viss fördjupning genom fallbeskrivningar och andra illustre-
rande exempel med direkt bransch- och företagsanknytning. Ofta är dessa då 
skrivna på ett mer underhållande och medryckande sätt än den dominerande 
brödtexten.

Slutligen innehåller alla böckerna mängder av övningar, diskussionsfrågor 
och uppmaningar att gå vidare med ytterligare läsning eller med hänvisningar 
till resurser på Internet. Resultatet är en blandning av »objektivt« presenterad 
kunskap i faktaform där bl.a. teorier om konsumentbeteende och prissätt-
ning läggs fram. Fördjupningen med branschexempel och även övningar sker 
dock generellt i en mer berättande form där t.ex. en företagsrepresentant 
eller liknande får komma till tals. I Baines, Fills & Pages bok sker det genom 
intervjuform där man som läsare får komma på besök i en (vad man kan 
misstänka, något tillrättalagd) företagsanknuten verklighet. Sammantaget 
fi nns alltså en kontrast i hur teori och tillämpning kommer till uttryck och 
som är genomgående i de fyra böckerna. 

Sociala medier i marknadsföringens mittfåra 
– välkommen till Kotlers värld
Hundratusentals marknadsföringsstudenter har läst och använt Philip Kotlers 
läroböcker genom åren. Kotler brukar ses som den moderna marknadsföring-
ens fader och han har defi nitivt bidragit till att utveckla och problematisera 
marknadsföringsämnet mot akademiskt håll. Även om det ibland hävdas att 
Kotlers tid är förbi i dagens marknadsföring går det inte att undvika honom 
och den skolbildning han givit upphov till. Kotlers status och det faktum 
att hans läromedel och syn på marknadsföring är grundligt inarbetade i 
kursplaner och litteraturlistor sedan länge gör att hans böcker med all san-
nolikhet kommer att fortsätta användas i stor utsträckning världen över. På 
så sätt har Kotlers syn på marknadsföring en starkt normativ inverkan på 
undervisningen i marknadsföring. Kotler, eller rättare sagt varumärket Kotler, 
har skrivit fl era infl ytelserika läroböcker och i detta sammanhang har vi valt 
att utgå från Principles of Marketing som utgavs i sin tolfte upplaga 2008 och 
där Kotlers medförfattare är Gary Armstrong. Kotler & Armstrongs bok hör 



162 Eva Gustafsson och Claes Ohlsson

till marknadsföringsämnets mittfåra och dit vill vi även föra David Jobbers 
bok Principles and Practice of Marketing som utkom i sin sjätte upplaga 2010. 
David Jobber är förstås inte samma sak som Kotler men det är ingen tvekan 
om att också hans bok utspelar sig i »Kotlers värld«.

I Kotler & Armstrong fi nns inte någon särskild del eller ett avgränsat kapitel 
om Internet eller för all del sociala medier. Men »online social networking« tas 
upp relativt tidigt i boken som ett exempel på vad man kan kalla framtidens 
marknadsföring (s. 135). Bokens tredje del handlar om hur man bygger upp 
marknadsföringsstrategier utifrån kundbehov och där olika typer av mark-
nadsföring ingår. Det är också här som onlinemarknadsföring tas upp mer 
utförligt. Denna del av boken är alltså en slags tillämpning av de tidigare 
delarnas mer idébaserade innehåll om marknadsteorier samt om kund- och 
köpbeteende. Här presenteras Internet i stora drag som en del av direktmark-
nadsföring och närvaro på nätet blir på så sätt också en av fl era tänkbara 
metoder för att nå kunder. Närmast prosaiskt radas marknadsföringsmetoder 
som direktreklam, katalogutskick, telemarketing och infomercials på TV upp 
tillsammans med vad som kallas »new digital direct marketing technologies« 
och där Internet så klart ingår (s. 491). I avsnittets redogörelse för digital teknik 
och direktmarknadsföring blandas kanaler som podcasts med interaktiv TV 
för att sedan följas av onlinemarknadsföring. Avsnittet om onlinestrategier 
hanteras efter olika förhållanden mellan konsument och företag genom en 
fyrfältsmodell där företag till konsument (b2c) och företag till företag (b2b) 
självklart känns igen. Men författarna presenterar även konsument till företag 
(c2b) som en möjlig väg och tar där upp konsumentorganisationers påverkan 
på företag genom användning av prisbedömningsresurser på nätet och även 
auktionssajter av olika slag. Naturligvis ingår även onlinemarknadsföring från 
konsument till konsument (c2c) i bokens fyrfältsmodell. Här får auktionssajter 
som t.ex. eBay ungefär en halv sidas utrymme tillsammans med bloggen som 
medium och då utifrån privatpersoners bloggande om produkter och tjänster 

– det sker dock mycket kortfattat (s. 495).
Kotler & Armstrong är noga med att redogöra för den läsande marknadsfö-

ringsstudenten att det är viktigt att kunna identifi era marknader och att göra 
en bedömning om vilka marknadsföringsstrategier som ska användas för olika 
typer av konsumenter. När det gäller onlinemarknadsföring verkar författarna 
vara inne på att Internet kommer bli en viktig kanal i framtiden och till viss 
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del redan är det. En rimlig tolkning från vår sida är att detta är formuleringar 
som följt med i fl era upplagor och uttalanden om möjligheterna med ny teknik 
känns en hel del som ganska svepande och ointresserade konstateranden. Att 
jämställa direktreklam eller annonsering à la tv-shop med marknadsfö-
ringsnärvaro på nätet ger också intrycket av att vara en kvarleva från tidigare 
upplagor när Internet fortfarande var ett nytt fenomen. Sociala medier tas upp 
men bristfälligt och fragmenterat. Som fenomen fi nns det t.ex. inte medtaget 
i bokens omfattande sakregister och det gäller även Twitter medan däremot 
MySpace och YouTube fi nns med. Men sociala medier nämns dock och då 
något mer utförligt i bokens del två där konsumentbeteende och marknadskän-
nedom behandlas. Precis som Internet ses dock socialt nätverkande som ett 
nytt och outforskat fenomen från det kotlerska marknadsföringsperspektivet 
och det verkar också behöva hanteras med viss försiktighet. En intressant 
och närmast ingenjörsmässig formulering lyder: »Marketers are working to 
harness the power of these new social networks to promote their products 
and build closer customer relationships« (s. 135). Metaforiken i att tämja eller 
tygla de möjligheter som fi nns i sociala nätverk verkar vara en central del i 
det korta utrymme sociala media får i boken (även om just detta korta avsnitt 
marknadsförs som en av omarbetningarna i den tolfte upplagan). Med ett 
sådant bemästrandeperspektiv följer också en ganska torftig syn på sociala 
medier som en kanal bland andra för kommunikation från en avsändare till 
enskilda individer. 

Ett intressant exempel tas upp några sidor senare när författarna refererar 
till en kampanj från biltillverkaren Chevrolet som bjöd in konsumenter att 
utforma och utveckla annonser för biljätten i en webbtävling. Detta resulterade 
nästan enbart i kritik mot bränsleslukande suv:ar och ett ifrågasättande av 
bilindustrin samt kopplingar till klimatförändringar i de närmast ironiska 
annonsförslagen från allmänheten. I den aktuella läroboken ses dock detta 
snarast som ett problem och tas alltså upp som ett exempel på hur ett företag 
inte lyckats hantera interaktionen med konsumenterna i nätsammanhang. 
Sammanfattningsvis går det att se citatet »[...] marketers need to be careful 
when tapping into online social networking« (s. 137) som en nyckelformulering 
i Kotler & Armstrongs syn på sociala media och marknadsföring.

David Jobbers lärobok Principles and Practice of Marketing är aktuell i 
sin sjätte upplaga och liknar på fl era sätt Kotler & Armstrong. Jobbers text 
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är uppbyggd på ett liknande sätt och fokuserar på marknadsföringens fyra 
P:n (Product, Price, Promotion, Place). Som läsare förs man från teorier om 
marknad och marknadsbeteende till tillämpning men här tas faktiskt Internet 
och ny teknik upp i ett särskilt kapitel – digital marketing (kap. 18). Även 
sociala medier tas upp och dit hör t.ex. Twitter som tas upp som exempel på 
fl era ställen. Generellt hanterar Jobber digitala möjligheter till marknadsföring 
i allmänhet och även sociala medier mer utförligt och genomtänkt än vad 
Kotler & Armstrong gör. Boken innehåller 22 korta fallbeskrivningar under 
rubriken digital marketing och där sociala medier (främst Twitter) ingår. Det 
är dock så att även Jobber utgår från en dominerande syn på Internet som i 
första hand medel och kanal för traditionell marknadsföring och e-handel.

Det huvudsakliga målet i Jobbers text verkar vara att presentera strategier 
för att hitta och behålla marknader på nätet som en arena bland andra. Den 
viktigaste skillnaden mot Kotler & Armstrong är att digital marknadsföring 
och Internet i samhället får avsevärt mer utrymme och också på ett mer 
genomtänkt sätt. Här är författaren trots allt något mer i takt med tiden. 
Men även Jobber tar avstamp i samma fyrfältsmodell för relationer mellan 
konsument och företag som Kotler & Armstrong gör. Obalansen mellan de fyra 
fälten blir påtaglig när auktionssajter också här får utgöra det huvudsakliga 
exemplet på onlinemarknadsföring för konsumenter till andra konsumenter. 
Sociala medier tas upp i fallexempel men då i första hand som kanaler för 
företag eller organisationer att använda på traditionellt marknadsföringssätt. 
Barack Obamas presidentkampanj 2008 via Twitter framhålls som ett positivt 
exempel utan någon djupare analys av den politiska kontexten utan mer som 
ett (kopierbart) sätt att komma närmare väljare och kunder (s. 92). Företags 
twittrande ses också som ett sätt att bemöta negativ kritik mot annonsering och 
då är vi plötsligt tillbaka i synen på sociala medier som envägskommunikation 
fast på ett mer individualiserat och intimt sätt (s. 597).

En ny bok med nya perspektiv?
I böckerna från marknadsföringslitteraturens mittfåra verkar ämnen som Inter-
net och sociala medier lida av att införlivas i redan existerande textstrukturer. 
Kotler & Armstrong samt Jobbers böcker kom ut innan internetrevolutionen 
och har därefter tryckts och arbetats om i fl era upplagor. Det begränsade 
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utrymmet för omarbetning påverkar troligen möjligheterna att behandla 
de möjligheter och utmaningar som ny kommunikationsteknik för med sig. 
Hur är det då i ett helt nytt läromedel? Författartrion Baines, Fill & Page är 
sjuttiotalister och utkom med läroboken Marketing 2008. Genom att denna 
titel är en helt ny bok kan man anta att perspektivet bör skilja sig en del från 
inarbetade mönster i upplaga efter upplaga. Författarna är dessutom verk-
samma i Storbritannien vilket skiljer sig från den dominerande amerikanska 
litteraturtraditionen. Boken presenteras också redan i förordet som ett nytt, 
fräscht alternativ där fokus inte ska ligga på mittfårelitteraturens ständiga 
utgångspunkt i de fyra P:na (s. xvii) utan istället mixa teori och tillämpning 
med röster från praktiken, akademin och konsumenter. Det låter ju utmärkt, 
inte minst som det dessutom utlovas en pedagogisk satsning på new marketing 
technologies som får särskilt utrymme mot slutet av boken.

Trots utfästelserna om en ny och tidanpassad marknadsföringslärobok 
liknar ändå Marketing de andra två böckerna vi hittills granskat. Det gäller 
rent allmänt ur ett strukturperspektiv där den omfångsrika texten på välbekant 
vis går från marknadsteorier till mer tillämpade delar, låt gå för att presenta-
tionen sker annorlunda och med inlägg från de olika parter som nämns ovan. 
När det gäller digital närvaro slår författarna fast att det fi nns två teorier om 
marknadsföring och Internet eller digitala medier. Antingen ser man det som 
en förlängning av traditionella medier, dvs. ytterligare en domän att ta hänsyn 
till eller som ett helt nytt sätt att kommunicera med konsumenter och kunder 
på. I detta andra perspektiv handlar det alltså om tvåvägskommunikation (s. 
481). Här skiljer sig visserligen boken från den traditionella, eller kotlerska, 
synen i de två böckerna från det tidigare avsnittet men frågan är om förfat-
tarna lyckas presentera en genomtänkt och användbar modell för just dialogisk 
marknadsföring med digitala resurser.

Även om modeord som interaktivitet och socialt nätverkande används 
genomgående i boken får läsaren ganska lite fördjupad diskussion med sig i 
texten. Författarna nämner dock att sociala medier skapar nya utmaningar 
för företag genom att den totala kontrollen över marknadsföringsprocessen 
inte längre är möjlig. Att skapa en direkt relation med kunden verkar vara 
självklart och här petas digital närvaro in tillsammans med andra och mer 
konkreta tekniker som printannonser eller tv-reklam. I det avgränsade 
kapitlet om just digital marknadsföring görs också en genomgång av den nya 
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teknikens egenskaper i förhållande till äldre och etablerade metoder som TV- 
eller radioreklam. Att nå en yngre publik på nya sätt exemplifi eras genom 
fördjupningar i MySpace och YouTube där begrepp som gemenskap och 
kreativitet framhålls som nya möjligheter för den marknadsförande parten. 
För även om författartrion bakom Marketing faktiskt ger avsevärt fl er och 
bättre exempel än de tidigare två böckerna sker det ändå inom ett ramverk 
där företagets eller organisationens kontroll över situationen kvarstår som 
den centrala utgångspunkten. Skillnaden är dock att man i denna bok faktiskt 
medger att full kontroll inte är möjligt eller kanske ens eftersträvansvärt. Ett 
behov av en fullt ut presenterad modell för tvåvägskommunikation mellan 
företag och konsumenter kan anas mellan raderna men längre än till några 
goda fallexempel och jämförelser med traditionella och inarbetade tekniker 
når man inte.

Sociala medier och direktmarknadsföring 
En gemensam aspekt i de hittills granskade läroböckerna är kopplingen mellan 
sociala medier och direktmarknadsföring. Det är därför också relevant att 
se hur sociala medier tas upp i en lärobok som i första hand handlar om just 
direktmarknadsföring. Vårt val av läromedel är Alan Tapps Principles of Direct 
and Database Marketing som kom ut i en fjärde upplaga 2008. Denna lärobok 
är avsevärt mer rakt på sak i sitt syfte. Här handlar det huvudsakligen om att 
presentera och förklara metoder för att nå konsumenter med olika marknads-
föringsstrategier. Boken är mindre till omfång och också mer traditionell i sin 
utformning. Den pedagogiska grundidén vilar på begrepp och defi nitioner 
med förklarande diskussioner om möjligheter och begränsningar för mark-
nadsföraren. Visserligen liknar layout och utformning de andra böckerna men 
helhetsintrycket är ändå att detta läromedel är avsevärt mer nedtonat när 
det gäller just klatschiga foton och mer eller mindre scenograferade nedslag i 
företags marknadsföringsprocesser. Här är också författaren den helt domine-
rande (och självklara) berättarrösten. Andra referenser eller aktörer används 
sparsamt för att föra texten framåt.

Ett undantag fi nns dock och det gäller just sociala medier. Till skillnad 
från de andra böckerna fi nns här ett helt kapitel (9) om just marknadsföring 
med hjälp av sociala nätverk – Social networks: a new perspective for direct 
marketing – och som skrivits av Rebecca Hughes. Detta kapitel är nytt för 
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den fjärde upplagan vilket också framhålls i bokens förord. Kapitlets fokus 
är »web 2.0« och där sociala medier och socialt nätverkande står i centrum. 
Redan inledningsvis fastslår författaren Hughes att detta är ett volatilt område 
och att marknadsföringsforskningen ännu bara skrapat på ytan. Här ryms 
möjligheter och utmaningar och att kunna hantera dessa framhålls som ett 
av fl era övergripande lärandemål för studenten. Till skillnad från de övriga 
böckerna fi nns här ett tydligt avgränsat kapitel fokuserat i sin helhet på nya 
medier och digital direktmarknadsföring. Kapitlet rymmer en ordentlig 
genomgång av existerande former för social interaktion som communities, 
forum, bloggar eller renodlade sociala medier som Facebook. Här ges också 
en samlad indikation över storlek och ungefärligt användarantal för olika 
kanaler vilket faktiskt saknas i de andra böckerna. En stor del av kapitlet ägnas 
också åt möjliga implikationer för marknadsföring via sociala nätverk. Bristen 
på kontroll ges till exempel stort utrymme och här är faktiskt interaktivitet 
något som tas upp på allvar. Att användare »tar över« eller omformulerar och 
omtolkar budskap är en naturlig del i marknadsföring på det här viset och 
även detta är en stor skillnad mot särskilt mittfårelitteraturen. Men samtidigt 
understryker författarna att dagens marknadsförare trots allt måste lära sig 
att hantera denna nya värld och på så sätt anpassa sig: »The implications for 
direct marketers are clear – we need to step up to the plate in realizing how 
a new generation of consumers will expect to be marketed to in a different 
way – with control over the form the messages take lying much more in their 
hands than hitherto.« (s. 311). Tapp och Hughes visar alltså avsevärt större 
hänsyn och inte minst respekt till genomslagskraften för sociala medier och 
socialt nätverkande men fortfarande handlar det om att marknadsföra till en 
publik – inte med den. Låt vara att nya och yngre målgrupper beskrivs som att 
de verkar vara mer individualistiska och kanske också gnälligare än tidigare.

Diskussion
I »nya« läroböcker i marknadsföring, här representerad av Marketing (Baines, 
Fill & Page) framhålls gärna att Internet och digitala medier innebär ett helt 
nytt sätt att kommunicera med marknaden. Men även nyskrivna läroböcker bör 
inkludera grundläggande marknadsföring och då hamnar de nya författarna i 
samma dilemma som de gamla. Interaktivitet och tvåvägskommunikation mel-
lan företag och marknad passar helt enkelt inte ihop med marknadsföringens 
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utgångspunkter där företag och organisationer tillskrivs ett naturligt tolknings-
företräde. I Kotlers värld är de nya medierna bara en ny kanal bland andra, för 
de nya läroboksförfattarna handlar det än så länge om att ifrågasätta om full 
kontroll är möjligt eller ens eftersträvansvärt. Vi menar att en utmärkande 
egenskap för sociala medier är bristen på kontroll över kommunikationen. 
Lekmän och experter blandas och status och storlek i livet utanför Internet 
har liten eller ingen betydelse för hur budskapet tas emot. Ordspråket »liten 
tuva välter ofta stort lass« är målande och otaliga är historier om hur enskilda 
personer startat kampanjer som växt sig globala. Vår genomgång visar att 
sociala medier har långt kvar innan detta inneboende motstånd mot extern 
kontroll inkorporerats på ett rättvisande sätt i grundläggande marknadsföring. 
Men spelar det någon roll? Det är trots allt så att marknadsföring som ämne 
utvecklas genom sin praktik, inte genom vad som står i läroböckerna.

Vad som ofta inte nämns, eller glöms bort, när man pratar om sociala 
medier är vem som betalar. Visst är det så att många digitala medier ägs av till 
synes altruistiska entreprenörer som håller kommersiella intressen stången. 
Det mest kända exemplet är troligen Twitter där grundarna framhärdar i att 
inte sälja sin skapelse. Om de ändrar sig får framtiden utvisa men vad som kan 
sägas i dagsläget är att trafi ken på Twitter inte är så utbredd som man kanske 
tror. Siffror som har nämnts i sammanhanget är att 10% av användarna står 
för mer än 90% av trafi ken. Eller översatt till marknadsföringsspråk, om ingen 
tittar fi nns ingen marknad för annonser, och fi nns ingen marknad för annonser 
fi nns heller inga fi nansiärer. Och det är här som vi ser problemet med hur 
sociala medier hanteras, eller inte hanteras, inom ramen för grundläggande 
marknadsföring. För om inte sociala medier tas på allvar kommer de snart att 
försvinna ut ur läroböckerna och förpassas till mer specialiserad marknadsfö-
ringslitteratur. Och om, eller när, sociala medier slutar vara en angelägenhet 
för alla marknadsförare och bli intressant bara för vissa, då kommer också de 
stora företagens intresse att minska. Digitala medier är visserligen jämförelsevis 
billiga att hålla igång, men utan företagens nyfi kenhet och vilja att investera 
i annonser så kommer rimligen också utbudet av sociala media att påverkas 
negativt. För oss är det ett självklart samband mellan kommersiell framgång 
och ett bra fungerande socialt media. Det är väl ingen som på allvar tror att 
den ständigt pågående produktutvecklingen av Facebook inte hänger samman 
med dess förmodade affärsmöjligheter. Än så länge kanske vi ska tillägga, för 
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återigen, om inte de sociala mediernas kommunikativa egenskaper inkorpore-
ras på riktigt i marknadsföringsdiskursen riskerar också framgångsrika medier 
som Facebook att dö ut. Detta av två skäl. Om storföretagens marknadsförare 
inte kan förklara och förstå sociala medier inom ramen för grundläggande 
marknadsföring kommer de förr eller senare att gå över till andra kanaler. 
Och »dålig« marknadsföring i sociala medier tenderar att irritera och reta 
användarna. Och retade användare söker sig till nya medier, och då försvinner 
annonsörerna. Även om man inte bryr sig om vad marknadsförare skriver 
och tycker om sociala medier så påverkar marknadsförarnas modeller både 
överlevnad för och kvalitet på sociala medier som vi känner dem idag. Om 
marknadsföringen faktiskt lyckas förhålla sig till demokratisk och svårstyrd 
kommunikation »på riktigt«, kan vi också i framtiden nyttja sociala medier 
på det sätt vi själva väljer, utan styrning och åsiktskontroll.
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