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Abstract 
 
The Internet and the interactive web have become integral tools of communication for 

brands today. As more and more consumers go online, brands must also look online and 

use tools such as social medias to build their brand and connect with their consumers. 

Recent studies have shown that the effective use of social medias can have positive 

outcomes on a brand’s image and plays a vital role in brand building. However, we 

believe that many brands are unaware of how to maximize the potential of social medias. 

The purpose of this thesis is to further explore the relationship between brands and their 

consumers through the usage of social medias and how it serves as an important tool for 

brand building with the support of expert knowledge and opinion. Through a deductive 

approach, the study was conducted using a qualitative research method. The empirical 

material was gathered through seven semi-structured, in-depth interviews with experts in 

the field of branding and social medias.    

 

Key insights from the study reinforces the importance of social media in brand building 

and affirms that social media will become an integrated part of all brand marketing 

strategies in the near future. Brands should have an explicit strategy and purpose for their 

activities online and should set goals they want to accomplish before they debut on social 

medias. After creating an online presence on social medias, brands should remain active 

so as to continually create interest and build rapport and commitment among consumers. 

Brands should also strive to be personal, transparent and to respond to negative criticism. 

The interaction aspect of social media allows customers to feel involved hence creating 

loyal customers as they get the opportunity to be a part of the brand’s development.     
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IV 

Sammanfattning 
 

Internet och den interaktiva webben är en naturlig del i dagens kommunikation. 

Varumärken måste vara där konsumenterna är och allt mer är det online. Företag bör dra 

nytta av den interaktiva webben och därigenom sociala medier vid uppbyggnaden av 

varumärket. Forskning har visat att det finns ett samband mellan sociala medier och 

varumärkesbyggnad. Då relationen mellan företag och konsument har studerats i olika 

kontexter och sammanhang har det visats att det finns möjligheter med sociala medier vid 

varumärkesbyggnad. Vi anser dock att många företag inte vet hur de ska hantera de 

sociala medierna effektivt och därför ville vi med experters kunskap öka förståelsen kring 

sociala medier inom företag. Studien syftar alltså till att studera experters syn på sociala 

medier som ett viktigt verktyg för varumärkesbyggnad och med deras kunskap öka 

förståelsen inom företag. För att svara på syftet har studien genomförts med en deduktiv 

ansats och vi har använt en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet samlades in 

genom sju stycken semistrukturerade djupintervjuer med experter inom området 

varumärken och sociala medier.  

 

Det har i studien framkommit att sociala medier i framtiden kommer bli en viktig och 

integrerad del i företags marknadsföringsstrategier. Andra typer av 

marknadskommunikationsverktyg kan användas i sociala medier för att underlätta arbetet 

med varumärket. Innan företag äntrar sociala medier bör de ha en uttalad strategi för 

syftet med aktiviteterna där och vilka mål de har. Företagen måste vara aktiva på mediet 

och skapa engagemang hos konsumenterna. De bör även vara personliga, transparenta 

och bemöta negativ kritik för att lyckas på de sociala medierna. En av möjligheterna med 

sociala medier är att interaktionen mediet tillåter skapar lojala kunder eftersom de får 

möjligheten att vara delaktiga i arbetet med varumärket.  
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1 Introduktion 
 

 

Det inledande kapitlet är en introduktion till studien med en bakgrundsbeskrivning av 

ämnesvalet och en problemdiskussion följt av forskningsfrågorna och syftet med studien.  

 

 

1.1  Bakgrund  
 

Det är idag svårt att tänka sig hur vi förut kommunicerade utan internet och telefoni, den 

digitala revolutionen har satt sina spår i det moderna samhället. Tekniken skapar idag helt 

nya möjligheter för marknadsförare och publiken är inte längre bunden till vare sig 

geografi eller format när det gäller olika typer av marknadsföring. De senaste åren har 

internet och därigenom sociala medier genomgått en explosionsartad utveckling. Sociala 

medier används i en allt större utsträckning och en stor mängd konsumenter uppskattar 

denna typ av kommunikationskanal
1
. Choi (2011) beskriver sociala medier som en 

teknikbaserad anslutning där de anslutna konsumenterna kan kommunicera med 

varandra. Vaid (2003) menar att det med dagens teknik och användande av internet 

öppnas nya möjligheter för företag att bygga och positionera sitt varumärke. Även 

Carlsson (2010) menar att en varumärkesbyggande insats kan ske via sociala medier, i 

dessa växande medier finns en chans för företag att sprida sin filosofi och visa sin själ. 

 

Kotler, Armstrong och Saunders (1999) menar att varumärkesbyggande insatser kan leda 

till starka varumärken och ett starkt varumärke bidrar till många fördelar. De tar upp att 

varumärket bland annat effektiviserar kundens beslutsprocess och säger någonting om 

produktens kvalitet. Varumärket gör det också lättare för företaget att bredda sitt 

produktsortiment, äntra nya marknader samt bidrar det till konsumentens 

identitetsskapande. Dessa fördelar bland många andra lockar företag att stärka sitt 

varumärke genom olika public relations- och marknadsföringsaktiviteter som kan ske på 

just sociala medier. Vaid (2003) förklarar att den moderna definitionen av ett varumärke 

utvecklades på 1800-talet under den industriella revolutionen. Då blev det allt viktigare 

för tillverkare att skapa identifierbara namn och symboler för att deras produkter skulle 

skilja sig från konkurrenternas. Vaid (2003) menar att med tiden blev designen av ett 

marknadsförings-meddelande lika viktigt som budskapet i meddelandet. Idag är 

varumärket den process där ett företag, ett produktnamn eller en bild blir synonymt med 

värderingar, ambitioner eller ledord så som trovärdighet, kvalitet och prestation. 

 

Carlsson (2010) menar att vi idag befinner oss i en ny form av kommunikation mellan 

köpare och säljare som handlar allt mer om en konversation parterna emellan. Att skapa 

en relation motiveras av helt andra faktorer än produktens egenskaper eller den nytta 

                                                 
1
 Lagerstedt, Elisabet, ”Sociala medier kräver engagemang. Och är inte gratis”, Kommunikation och påverkan 2.0. 

Tillgänglig: http://kommunikation-och-paverkan.se/2011/02/13/sociala-medier-kraver-engagemang-och-ar-inte-gratis/ 

[2012-01-31] 

http://kommunikation-och-paverkan.se/2011/02/13/sociala-medier-kraver-engagemang-och-ar-inte-gratis/
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produkten erbjuder. Tillhörighet, social gemenskap och något att tro på är numera de 

faktorer som skiljer framgångsrika varumärken från resten. Carlsson (2010) anser därför 

att varumärkesbyggnad bör handla mer om att beröra människor på flera plan och skapa 

en konversation med dem. 

 

Konsumenternas beteende har ändrats på många sätt de senaste åren. Detta främst när det 

gäller sättet att ta till sig, dela och söka information, många använder sig numera av 

internet för att hitta olika typer av produktinformation
2

. Även Hanna, Rohm och 

Crittenden (2011) tar i sin artikel upp att konsumenter inte längre är passiva mottagare i 

marknadsföringsprocessen utan idag tar de en mer aktiv roll i allt från att designa själva 

produkten till att skriva reklamerbjudandet. Vidare tar Hanna, Rohm och Crittenden 

(2011) upp att konsumenter inte bara använder internet och sociala medier för att leta 

information om produkter utan också för att bekanta sig med företaget de handlar ifrån. 

Konsumenterna kan även bekanta sig med företagets andra konsumenter som de tror 

besitter värdefull information. Sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube och 

många andra har revolutionerat sättet att marknadsföra och visa reklam på. De sociala 

medierna har gått från att vara en plats för information till att bli en plats för inflytande. 

 

Hanna, Rohm och Crittenden (2011) visar på att Facebook, Twitter och YouTube har 

snabbt vuxit och blivit mycket populärt. Choi (2011) tar i sin artikel upp att Facebook i 

juli 2010 nådde 500 miljoner användare över hela världen. Sociala medier har idag 

integrerats i konsumenternas vardag och sägs omvandla sättet människor kommunicerar 

med varandra. Vi kan, som tidigare nämnt, numera ansluta oss med andra och byta 

information och åsikter på ett snabbt och enkelt sätt. Vidare menar Choi (2011) att 

sociala medier är en mötesplats som uppstått från ett tydligt behov. Det är ett bra sätt för 

företag att kommunicera med sina kunder och många företag vill effektivt utnyttja de 

sociala medierna för att förbättra sina konkurrensfördelar på marknaden. 

 

Ju fler personer som använder sociala medier och ju längre tid de spenderar där, desto 

mer ökar företagens kunskap kring konsumenternas intressen och beteenden. De sociala 

medierna ger en djupare kunskap om konsumenterna än vad till exempel en plattform 

som Google hade gett. Det skapar en stor möjlighet för företag att individualisera sina 

marknadsföringsbudskap men också att interagera med sina konsumenter. 

Marknadsförare har och kommer i framtiden efterfråga system och teknologier för att 

nyttja denna kunskap och på så sätt öka effektiviteten i sin marknadsföring. Med den 

bästa informationen om konsumenter har sociala medier möjlighet att leda utvecklingen 

av marknadsföring på internet
3
. 

 

 

  

                                                 
2
  Lagerstedt, Elisabet, ”Sociala medier kräver engagemang. Och är inte gratis”, Kommunikation och påverkan 2.0. 

Tillgänglig: http://kommunikation-och-paverkan.se/2011/02/13/sociala-medier-kraver-engagemang-och-ar-inte-gratis/ 

[2012-01-31] 
3
 TradeDoublers hemsida. Tillgänglig: http://financials.tradedoubler.com/sv/AR2010/Verksamheten/Marknad/Trender/ 

[2012-02-22]  

http://kommunikation-och-paverkan.se/2011/02/13/sociala-medier-kraver-engagemang-och-ar-inte-gratis/
http://financials.tradedoubler.com/sv/AR2010/Verksamheten/Marknad/Trender/
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1.2 Problemdiskussion 
 

Ett företags framgång beror enligt Kotler, Armstrong och Saunders (1999) till stor del på 

styrkan i varumärket. Jaxell (2006) menar att arbetet med varumärket är en process under 

ständig förändring och det är viktigt för företag att vara uppdaterade i den avancerade och 

snabba teknikutveckling som sker i samhället. Många företag idag står inför ett problem 

då de inte vet hur de kan bygga sitt varumärke på det relativa nya mediet, sociala medier. 

Den tekniska utvecklingen tvingar företagen att agera nu och befinna sig där 

konsumenterna är och allt mer är det just online (Ralphs 2010).    

  

Rowley (2004) menar att varumärket används för att identifiera ett företags produkter 

eller tjänster och för att differentiera de från konkurrenterna. Simmons (2007) tar upp att 

varumärket innehåller just en uppsättning produkter eller tjänster som är associerat med 

ett specifikt varumärkesnamn. Rowley (2004) menar att ett varumärke kan associeras 

med flertalet betydelser och därför förstår konsumenterna det på olika sätt. Varumärket är 

således en komplex symbol. Utmaningen med arbetet med varumärket, även kallat 

branding, är att utveckla mening och associationer till ett varumärke som kan ge respons 

hos konsumenterna så att en image kan skapas och utvecklas. Simmons (2007) menar att 

branding har blivit ett viktigt marknadsföringsredskap för många företag. Keller (2009) 

menar dock att det inte finns någon klar enighet i hur varumärken och branding kan eller 

bör utvecklas på den moderna interaktiva marknaden. Han menar att traditionella metoder 

för arbetet med branding har fokus på massmediala tekniker vilket ifrågasätts på en 

marknad där konsumenterna har tillgång till stora mängder information om varumärken, 

produkter och företag. Vidare menar Keller (2009) att nya perspektiv behövs för att förstå 

riktlinjerna för branding i den snabbt föränderliga kommunikationen på marknaden. Han 

menar att det är viktigt för företag att veta hur de ska bygga sitt varumärke med dagens 

marknadskommunikationsverktyg.  

  

Marknadskommunikation beskrivs av Keller (2009) som de medel med vilka företag 

försöker informera, övertyga och påminna konsumenterna, direkt eller indirekt, om 

produkter de säljer och dess varumärke. Det finns många olika typer av 

marknadskommunikation vilka alla kan ses som verktyg vid arbetet med varumärket. 

Typer av verktyg kan vara traditionell media, word of mouth, public relations, ledarskap 

och sociala medier. Vidare menar Keller (2009) att man på ett sätt kan säga att 

marknadskommunikation representerar ett företags och varumärkets “röst”. Företagets 

röst har som uppgift att etablera en dialog mellan företaget och konsumenterna och på så 

sätt bygga och stärka relationen med dem. Olika typer av marknadskommunikation är 

således en viktig del av varumärket och dess uppbyggnad. Keller (2009) tar även upp att 

kommunikationen kan bidra till att konsumenterna kan lära känna företaget och vad 

företaget och varumärket står för. Brister arbetet med marknadskommunikationen menar 

Jaxell (2006) att kundens lojalitet kan minska. Relationen mellan företag och kund blir då 

svagare. 

  

För att bygga och stärka ett varumärke menar Keller (2009) att det först och främst bör 

finnas en kännedom och kunskap om varumärket. Han menar att denna kännedom och 

kunskap inte är fakta om varumärket, det är alla tankar, känslor, erfarenheter etc. som är 
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kopplade till varumärket i medvetandet hos konsumenterna. Starka, positiva och unika 

varumärkesassociationer är viktiga och kan ligga till grund för ett varumärkes värde och 

de kan bidra med effekter som kan differentiera ett företags varumärke från ett annat. 

Dessa effekter menar Keller (2009) inkluderar bland annat ökad lojalitet, gynnsammare 

priser, bättre kommunikation och effektivare kanaler. Vidare menar Simmons (2007) att 

företag har möjlighet, när konsumenterna känner sig tillfredsställda, att bygga relationer 

med dem och stärka sitt varumärke. Han menar liksom Keller (2009) att ett starkt 

varumärke kan medföra konkurrensfördelar på marknaden och även att företag kan skapa 

en unik identitet. Keller (2009) menar att företag varierar i sin förmåga att förstå sin egen 

kompetens när det kommer till att skapa ett starkt varumärke. Han menar att vissa företag 

står inför svåra utmaningar då konkurrensen är hård och andra företag möter krävande, 

ombytliga eller nyckfulla kunder som kan hindra skapandet av ett starkt varumärke.  

 

Rowley (2004) menar att i en värld med informationsöverflöd blir varumärken allt 

viktigare eftersom de sparar konsumenterna tid genom att dra ner på deras sökkostnader. 

Det argumenteras vidare att varumärkesbyggnad blir allt viktigare för att tillhandahålla 

kontinuerligtet och konsumentlojalitet på den rörliga marknaden. Att synas på internet 

menar Rowley (2004) har blivit en viktig del av varumärkets utvecklande. Organisationer 

måste förstå behovet av integrerad marknadskommunikation både utanför och på 

internet.  Med den enorma mängd information vi idag besitter tillsammans med 

intelligens och sökmotorer behöver konsumenten inte längre förlita sig enbart på 

varumärket. Internet kan hjälpa konsumenten att hitta den information om de produkter 

och tjänster de är intresserade av oberoende av varumärkets betydelse. Keller (2009) 

visar också på betydelsen av användandet av internet. Han menar att internet ger 

marknadsförare och konsumenter möjligheter till en större interaktion och 

individualisering. Få marknadsföringsstrategier anser han vara kompletta utan någon typ 

av framstående online komponent. Vet inte företag hur de ska agera på internet står de 

inför ett problem. 

  

Enligt Warr (2008) kan olika typer av sociala programvaror användas vid kommunikation 

på internet. Sociala programvaror kan ses som verktyg för kommunikationen online. 

Internet och de virtuella samhällen som skapas är inget nytt fenomen. Men den 

interaktiva webben, även kallad Web 2.0 där konsumenten interagerar, samarbetar och 

själv bidrar till sajtens innehåll, har revolutionerat sättet vi använder internet idag. 

Facebook, tillsammans med många andra sociala medier, är inte enbart en webbplats utan 

en nätverkstjänst där medlemmarna kan kommunicera med varandra. Företag måste vara 

medvetna om att de kan använda sociala medier som ett verktyg för att bland annat bygga 

och stärka sitt varumärke och även hitta nya sätt att marknadsföra sig på. Liz och Berz 

(2011) menar att för att kunna positionera sig, skapa varumärkesidentitet och vara 

medveten om konsumenternas köpmöjligheter krävs det att företaget tar hjälp utav 

internet. Sociala medier kan hjälpa marknadsförarna att marknadsföra produkter på ett 

sätt som konsumenterna inte uppfattar som reklam vilket kan leda till större trovärdighet. 

Sociala medier kan också hjälpa ett företag att bygga en personlighet kring varumärket 

och göra det mer lättillgängligt för konsumenterna.      
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Enligt Ralphs (2010) vill varumärken bli omtalade när samtalet om dem är positivt men 

inte när det är negativt, därför menar han att många företag är oroliga för att engagera sig 

i sociala medier. Christodoulides (2009) tar upp att den gemenskap sociala medier skapar 

för konsumenter ger dem möjlighet att få den information de söker från varandra snarare 

än från företag och detta är en förskjutning av maktbalansen från företagen till 

konsumenterna. Vidare tar Christodoulides (2009) upp att internet inte har några 

hemligheter och att det finns mer information om företagens produkter där än vad 

företagen själva har. Användningen av exempelvis bloggar, Facebook och YouTube har 

tagit word of mouth till en ny nivå. Förlusten av kontroll är så pass omfattande att 

konsumenter genom dessa medier kan störa varumärkens värderingar. 

  

Sammanfattningsvis kan man säga att den idag mer delaktiga konsumenten, som 

gemensamt med andra konsumenter, själv bildar sig en uppfattning om varumärket och 

dess produkter, har genom olika sociala medier större inflytande på varumärket än 

tidigare (Christodoulides 2009). Sociala medier är såpass utbrett att det för många är en 

obligatorisk del av företagens marknadsföringsstrategier (Keller 2009). Då ett starkt 

varumärke medför många fördelar för företaget är det önskvärt att arbeta för att stärka det 

och sociala medier är ett verktyg för detta (Liz & Berz 2011). Men det finns också 

svårigheter med arbetet att bygga och stärka varumärket genom sociala medier då 

kontrollen över varumärket skiftat något från företaget till konsumenten. Det är idag 

mycket svårt för företagen att kontrollera allt vad som skrivs om varumärket och negativ 

word of mouth kan spridas mycket snabbt och över stora geografiska områden 

(Christodoulides 2009). Den tekniska utvecklingen tvingar dock företagen att agera nu 

och bli en del av de sociala medierna på den interaktiva Web 2.0. För att kunna 

kommunicera effektivt måste marknadsförarna gå dit kunderna är och alltmer är det 

online. Därför står många företag idag inför ett problem om kunskapen kring hur de 

effektiviserar sina marknadsföringsaktiviteter på den sociala webben inte finns (Ralphs 

2010).  

 

Forskningen visar att det finns ett samband mellan sociala medier och varumärken. 

Sambandet har studerats i olika kontexter där företaget, konsumenterna och de sociala 

medierna har varit föremål för forskarens empiriska och teoretiska analyser. Men det som 

också är viktigt att studera är vad de personer som betecknas som experter anser om 

varumärken och sociala medier. Experterna är forskare som studerar varumärken och 

sociala medier samt konsulter som arbetar med marknadsföringsstrategier för företag. 

Deras kunskap är viktigt att beakta eftersom de lever och arbetar med varumärken och 

sociala medier. Detta kan ge en djupare förståelse för hur företag kan använda sociala 

medier vid varumärkesbyggnad och experterna kan påverka hur företag bör tänka när de 

befinner på sociala medier.    

  

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Christodoulides%2C+George%22
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1.3 Forskningsfrågor   
 

Det har visats i forskning att sociala medier påverkar ett varumärke. Vår uppfattning är 

att många företag slänger sig ut på sociala medier utan att riktigt veta varför. Experternas 

kunskap kan därför hjälpa företag att formulera rätt strategi på sociala medier. Denna 

problematik har lett oss fram till följande forskningsfrågor: 

 

 Vad bör företag tänka på när de bygger sitt varumärke med hjälp av sociala 

medier?  

 

 Hur kan företag använda andra marknadskommunikationsverktyg i sociala 

medier? 

 

 Vilka möjligheter kan sociala medier generera för företag?  

 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att studera experters syn på sociala medier som ett viktigt verktyg för 

varumärkesbyggnad och med deras kunskap öka förståelsen inom företag. 
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2 Metod 
 

 

Följande kapitel redogör för den valda forskningsmetoden och inriktningen på studien. I 

kapitlet förklaras och motiveras studiens upplägg, tekniken för insamling av data, urvalet 

och studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och en kritisk 

granskning. 

 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Beroende på studiens utformning kan en deduktiv eller induktiv undersökningsansats 

användas. Enligt Bryman & Bell (2011) är den vanligaste undersökningsansatsen den 

deduktiva och enligt den ansatsen utgår forskaren från en eller flera hypoteser som sedan 

blir föremål för empirisk granskning. Inom forskning med deduktiv ansats ligger tyngden 

på att testa teorierna utifrån det empiriska materialet. Denna studie kommer utgå från en 

deduktiv ansats där vi använder tidigare forskning inom ämnesområdet och bygger vår 

studie på den. Vårt empiriska material kommer att analyseras i syfte att finna empiriska 

belägg för teorierna. Forskare tillåts med en deduktiv ansats att efter insamlad empiri 

samla in ytterligare data och på så sätt omarbeta och fastställa om teorin kommer att hålla 

eller inte. Om forskaren istället använder sig utav en induktiv undersökningsansats utgår 

denne från det empiriska materialet och teorin blir resultatet av undersökningen. Den 

induktiva processen innefattar att dra generaliserbara slutsatser från iakttagelser som 

gjorts (Bryman & Bell 2011). Studien kan inte generaliseras och därför lämpar sig en 

deduktiv ansats bättre än en induktiv.  

2.2 Metodansats 
 

Det finns två huvudsakliga metoder för att generera, bearbeta och analysera den 

information som samlas in under en forskningsprocess, dessa är kvalitativ och kvantitativ 

metod. Valet av metod görs efter att problem och syftet med studien har framkommit 

(Bryman & Bell 2011). En kvalitativ metod lämpar sig bäst för vår studie då den har som 

egenskap att ge undersökarna en förståelse och ökad kunskap inom det berörda ämnet. En 

kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet och betonar ord snarare 

än kvantifiering i processen av insamling och analys av data (Bryman & Bell 2011). 

Enligt Seymour (1992) handlar kvalitativ forskning om att förstå den sociala världen 

genom att sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes 

perspektiv. Han menar att en kvalitativ metod tillåter oss att lära känna människor, den 

har en förmåga att ge en helhetssyn på en situation och undersökaren får en möjlighet att 

förstå det totala sambandet i en situation. Holme och Solvang (1997) menar att 

slutsatserna av verkligheten som presenteras i en kvalitativ studie är inte slutgiltiga. 

Resultaten av denna studie kan därför inte uppfattas som definitiva. 
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2.3 Teknik för insamling av empiri  
 

För att samla in vår empiriska data har vi valt att genomföra huvudsakligen 

djupintervjuer. Djupintervjuer är en form av samtal mellan intervjuaren och respondenten 

och undersökaren har i denna typ av intervju möjlighet att få en djupare förståelse för 

ämnet (Seymour 1992). Eftersom syftet med en kvalitativ studie är att samla ihop en stor 

mängd data och ge just en djupare förståelse kring undersökningsämnet är djupintervjuer 

ett bra tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2011). Vi har valt att komplettera djupintervjuer 

med mail-intervjuer för de personer som vi inte haft möjlighet att träffa personligen.  

 

En kvalitativ intervju är en språklig händelse där sekvenser av frågor och svar kräver ett 

beaktande. Personerna som intervjuar är medskapare till intervjuns resultat genom sin 

interaktion med intervjupersonen (Svensson & Starrin 1996). Enligt Seymour (1992) är 

den kvalitativa intervjun en form av samtal där intervjuaren och respondenten i regel 

möts ansikte mot ansikte. I ett samtal ingår inte bara verbal kommunikation utan även 

icke-verbal kommunikation i form utav kroppsspråk. I en djupintervju har undersökaren 

möjlighet att få förståelse för “det inre jaget”, en medvetandenivå som är dold hos 

respondenten och i detta avseende är djupintervjun en värdefull undersökningsteknik 

(Seymour 1992).  

 

Patton (1990) tar upp tre grundläggande tillvägagångsätt för att samla in kvalitativ data. 

De tre tillvägagångssätten skiljer sig åt, har olika syften och för- och nackdelar. De olika 

tillvägagångssätten är:  

 

1. Den informella/ostrukturerade intervjun  

2. Den semistrukturerade intervjun  

3. Den standardiserade/strukturerade intervjun  

 

Den informella intervjun liknar en konversation där frågorna kommer spontant och den är 

utförd på ett sådant sätt att respondenten kanske inte uppfattar att denne blir intervjuad. 

Till skillnad från den informella intervjun är den standardiserade mycket strukturerad 

med frågor som noga har blivit övervägda. Alla respondenterna får samma frågor enligt 

denna struktur och det finns inte mycket utrymme för flexibilitet. Den semistrukturerade 

intervjuformen där intervjuaren har en lista med frågor för specifika områden som denne 

tillsammans med respondenten går igenom, lämpar sig bäst för vår studie (Patton 1990). 

Enligt Bryman och Bell (2011) behöver frågorna i den semistrukturerade intervjun inte 

följa ordningen som är förberedda i intervjumallen. Detta möjliggör att frågor som inte är 

inkluderade i intervjumallen kan frågas av intervjuaren om de dyker upp under samtalets 

gång. Denna typ av intervju lämpar sig bäst eftersom vi ville låta respondenten tala fritt 

men inom vissa områden som är aktuella. Patton (1990) menar att den semistrukturerade 

intervjun också gör det möjligt att göra datainsamlingen mer systematisk för varje 

respondent. 

 

Eftersom vi inte har haft möjlighet att träffa alla våra studieobjekt har vi kompletterat 

djupintervjuerna med semistrukturerande intervjuer via email. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är det viktigt att skilja mellan två olika typer av email undersökningar. Det är den 
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typ där svaren på frågorna sker direkt i mailet och den typ där frågeformuläret bifogas 

tillsammans med mailet. De bifogade frågeformuläret tillåter en mer strukturerad och 

snyggare layout och det är lättare att svara på än den typ där undersökningen sker direkt i 

mailet. Vi har därför valt att bifoga frågeformuläret med vårt email då vi tror att detta 

underlättar för våra respondenter. Vi har däremot låtit respondenterna bestämma själva 

hur de vill svara på frågorna och inte sagt att vi föredrar det ena sättet före det andra.  

2.4 Urval 
 
Holme och Solvang (1997) tar upp att statistisk generalisering och representativitet inte är 

några centrala syften i kvalitativa metoder. Urvalet för en kvalitativ undersökning är dock 

viktigt då det kan vara en avgörande del i studien. Väljs fel personer ut kan 

undersökningens kvalitet bli mycket tvivelaktig i relation till den utgångspunkt studien 

har. Urvalet görs systematiskt utifrån innan förutbestämda kriterier och målsättningen 

med urvalet är att få en så nyanserad kunskap som möjligt (Holme & Solvang 1997).  

 

I enlighet med Holme och Solvang (1997) är inte vårt syfte att finna det urval som är 

statistisk generaliserbart utan att finna de studieobjekt som besitter stor kunskap inom 

områdena varumärken och sociala medier. För att välja ut respondenter till våra intervjuer 

har vi därför genomsökt webben med nyckelord såsom social media strategist, social 

media communication strategist och varumärkesstrateger. Till en början sökte vi efter 

personer som var experter inom området sociala medier i Sverige. Anledningen till att vi 

valde att inrikta oss på sociala medieexperter var för att vi tror att de besitter den kunskap 

vi eftersökte. Efter att vi gjort research på webben och på det sociala mediet LinkedIn, 

märkte vi att det fanns ett stort urval personer som uppgav att de arbetade inom området 

sociala medier. Vårt urval var för tillfället stort och vi kände att vi ville begränsa oss. 

Potentiella respondenter för våra intervjuer kunde ha varit vem som helst som arbetade 

med sociala medier, men eftersom vi ville få en förståelse för varför sociala medier är ett 

viktigt verktyg för varumärkesbyggnad, valde vi att inrikta oss på personer som även 

arbetade med varumärken. Eftersom vi i första hand ville genomföra djupintervjuer med 

personer genom ett levande samtal och att vi båda är bosatta i Göteborg gjorde vi ett 

strategiskt bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman och Bell (2011) 

en typ av icke sannolikhetsurval som väljs för att det är lättillgängligt för forskaren. 

Fördelen med ett bekvämlighetsurval menar Bryman och Bell (2011) är att det är 

kostnadseffektiv och kräver relativt lite tid. Denna typ av urval anser vi passa studien bäst 

och vi sökte därför efter personer som var experter inom sociala medier och varumärken i 

Göteborg med omnejd. Vi gick även igenom deltagarna på media dagarna i Göteborg 

(MEG), vilket är en mässa som pågick 7-8 mars 2012 för att se om någon i vårt önskade 

urval befann sig i Göteborg under dessa dagar trots att de i vanliga fall inte befinner sig 

här.  

 

Många av de personer vi fann via webben befann sig i Göteborg men vi ville ha ett så 

stort urval som möjligt för att täcka upp eventuella avhopp eller personer som ej var 

intresserade av att delta. Därför valde vi att kontakta sociala mediestrateger och 

varumärkesutvecklare som befann sig på andra ställen i Sverige via mail. Vårt urval 

består av 20 personer som arbetar/forskar med/om sociala medier eller 

varumärkesbyggnad. Vi frågade personer vi ansåg ha ungefärlig likvärdig kunskap för 
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våra intervjuer. Av dessa 20 var det fyra personer som inte svarade och nio personer som 

inte kunde delta. Några av de tillfrågade tipsade oss om andra personer de ansåg vara 

kompetenta inom området. Slutligen ställde sju personer upp på intervjuer. 

2.5 Intervjuer 
 

I det första steget i vår intervjuprocess gjorde vi en kartläggning av vad vi ville få ut av 

intervjuerna. Det vi kom fram till var att huvudsyftet med intervjuerna var att få en 

uppfattning av hur personer som arbetar med varumärken och sociala medier praktiskt 

tänker på de båda. Vi delade därför in vårt semistrukturerade frågeformulär i 

huvudsakligen två kategorier, dessa var varumärken och sociala medier. Under dessa 

kategorier tog vi sedan fram frågor
4
. Några frågor bad vi respondenterna svara med 

exempel på vad som kännetecknar ett starkt respektive svagt varumärke. Detta gjorde vi 

då vi ville se vilka egenskaper som varumärket i fråga hade utan att direkt fråga om dem. 

 

Den första kontakten med respondenterna skedde via email. I mailet presenterade vi oss, 

förklarade varför vi kontaktade personen i fråga och vad syftet med vår uppsats är. Vi gav 

respondenten fler alternativ till hur en intervju kunde genomföras ifall det inte fanns 

möjlighet att träffas för en personlig intervju, vilket var den intervjuform som var mest 

önskvärd för oss. Vi informerade även om att det gick bra att vara anonym om 

respondenten önskade och även att det finns möjlighet till att ta del av uppsatsen när den 

publicerats. Några av respondenterna önskade även att få korrekturläsa sina svar innan 

uppsatsen publicerats för att minimera risken för eventuella missuppfattningar.  

 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes i Göteborg samt via email och vi 

använde oss utav semistrukturerade djupintervjuer. Alla personliga djupintervjuer 

genomfördes i Göteborg vid fyra olika tillfällen. En av intervjuerna genomfördes i 

Hagabadets restaurang, den andra på Göteborgs universitet, i Högskolan för Design och 

Konsthantverks cafeteria och två i respondenternas egna företagslokaler. För att få så 

naturliga och avslappnade intervjuer som möjligt valde vi att vid tre tillfällen fika och vid 

ett tillfälle äta lunch. Detta kändes som ett avslappnat och trevligt sätt att genomföra en 

intervju på. Seymour (1992) tar upp att de första minuterna av en intervju är mycket 

känsliga och att det är under dessa minuter som respondenten tar ställning till hur givande 

intervjun kommer att bli för honom eller henne. Därför valde vi att be respondenten 

berätta lite om sin egen bakgrund och erfarenheter. Detta är även värdefull information 

för oss då vi får en mer målande och personlig bild av vem respondenten är. Vi fortsatte 

intervjun genom att gå igenom den struktur och de kategorier vi planerat att diskutera 

kring under intervjun. Vi upplyste även respondenten att vi inte var bundna till denna 

struktur utan att han/hon skulle känna sig fri att diskutera kring dessa ämnen. I slutet av 

intervjun frågade vi även om respondenten kände att vi missat någon viktig del eller om 

det var någonting han/hon ville ta upp. Möjligheten till kompletterande frågor via mail 

fanns vid alla intervjuerna. 

 

Tre av intervjuerna genomfördes via email då respondenterna befann sig på annan ort än 

Göteborg och inte hade möjlighet att svara på något annat sätt. Bryman och Bell (2011) 
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delar in email undersökningar i två underkategorier. Det är det den typ av undersökning 

som sker direkt i mailet och den typ där frågeformulären bifogas tillsammans med mailet. 

Då de bifogade frågeformuläret tillåter en mer praktisk, strukturerad och snyggare layout 

än den typ där undersökningen sker direkt i mailet har vi valt att använda oss utav denna 

typ. En av våra respondenter svarade genom att skicka tillbaka det bifogade dokumentet 

medan två respondenter svarade direkt i mailet.  

 

Eftersom vi är två författare till denna uppsats och eftersträvande en diskussion med våra 

respondenter var vi båda med vid alla intervjutillfällen. Detta för att lättare kunna få 

igång ett samtal och kunna lyssna på vad respondenten sa och komplettera varandras 

frågor. Intervjufrågorna hade i förväg granskats av bekanta för att vi skulle vara säkra på 

att de inte tolkades på fel sätt. Inga anteckningar fördes under djupintervjuerna då vi ville 

lyssna på respondenten och vara aktiva i diskussionen. Vi använde därför en diktafon så 

vi inte skulle gå miste om något som framkom under intervjuerna och också för att vi vid 

senare tillfällen skulle ha möjlighet att kontrollera inspelningarna och komplettera med 

eventuella saknade uppgifter. Inga av våra respondenter har haft någon invändning mot 

att vi spelat in samtalet. Diktafonen hjälper även enligt Bryman och Bell (2011) till att 

korrigera den naturliga begränsningen av vad intervjuaren har möjlighet att komma ihåg. 

Intervjuaren har även möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet för att återigen 

analysera det. Att spela in djupintervjuerna hjälper även till att i efterhand analysera 

intervjuarens intervjuteknik och uppmärksamma om respondenten eventuellt blivit 

påverkad av intervjuarens åsikter (Bryman & Bell 2011).  

 

Djupintervjuerna varade mellan 40 och 70 minuter och diskussionen flöt hela tiden på 

utan problem. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter intervjun till 

skriftlig text, vilket underlättar för att få en översiktlig bild av informationen. 

Transkriberingarna lyssnades igenom två gånger för att undvika eventuella 

missuppfattningar och minimera risken för fel. Alla intervjuer spelades in med en 

diktafon med undantag de som skedde via email. Vi ville ha en så bred bild av materialet 

som möjligt och valde därför vid transkriberingen att skriva ner intervjuerna ordagrant. 

Detta med undantag vid tillfällen då vi kom in på sidospår och där vi ansåg att 

informationen inte var väsentlig för vår studie.  

 

Efter fyra intervjuer ansåg vi att svaren på en del frågor var likvärdiga. Vi valde trots 

detta att göra ytterligare tre intervjuer för att se om dessa personer hade samma åsikter. 

Vi kände efter sju intervjuer att vi fått en mättnad på svaren och valde därför att inte 

intervjua fler personer. Vi ansåg att ytterligare respondenter inte skulle tillföra något nytt 

till vårt empiriska material utifrån våra frågor. 
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Nedan visas en tabell över när intervjuerna genomfördes, med vem och hur länge de 

pågick.  
 

Tabell 1. Schema intervjuer 

 

Namn Befattning Datum Tid 

Annika Lidne Online strateg 8 Mars E-mail 

Annica Thorberg Social medie strateg  12 Mars E-mail 

Carl-Johan Magnusson Social medie strateg 21 Mars 70 min 

Mathias Eriksson Content strategist 23 Mars 50 min 

Johan Gromark Varumärkeskonsult 23 Mars 55 min 

Eva Ossiansson Varumärkesforskare 28 Mars 45 min 

Jerry Silfwer Social medie strateg 3 April E-mail 

 

2.6 Övriga källor 
 

Övriga källor som använts i studien är vetenskapliga artiklar, referenslitteratur samt 

hemsidor. Till största del har vi använt vetenskapliga artiklar för att förankra studien 

vetenskapligt och stärka studiens tillförlitlighet. För att hitta lämpliga vetenskapliga 

artiklar har vi använt oss utav Högskolan i Borås sökverktyg ”Summon”. I denna databas 

har sökning på sökord som varit relevanta för vårt problemområde gjorts. Exempel på 

sökord som använts är: brand building, social media, marketing communications, brands 

and social media, word of mouth effects, impact on brands. Då området sociala medier är 

relativt nytt gav sökningen ett flertal nyare artiklar där vi valde ut de enligt oss mest 

relevanta artiklarna för studien. Vi har också använt oss utav den så kallade 

”snöbollseffekten” där använda artiklars referenslistor ger förslag på nya artiklar 

(Bryman & Bell 2011). Referenslitteraturen som använts är främst litteratur gällande 

metoder för forskning. En del av referenslitteraturen är äldre men det anser vi inte vara 

något problem eftersom metoderna är beprövade. Hemsidorna har använts i syfte att ta 

fram enklare information om exempelvis sociala medier.  

2.7 Studiens tillförlitlighet 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att bedöma 

kvaliteten på en studie. Den externa reliabiliteten mäter replikerbarheten i en studie 

vilket, för en med kvalitativ metodansats, är ett svårt kriterium att möta eftersom det är 

omöjligt att frysa en social situation. Det finns dock andra åtgärder som går att använda 

för att höja trovärdigheten i studien och transparens är en av dem (Bryman och Bell 

2011). Genom att arbeta transparent under hela processen och dokumentera alla steg 

stärks trovärdigheten i vår studie. Vi har använt diktafon under alla djupintervjuer och så 

snart som möjligt efter intervjun transkriberat materialet. Vi har även kontrollerat 

varandras transkriberingar genom att lyssna igenom ännu en gång och på så sätt minskat 

risken för misstolkningar vilket också har varit en medveten åtgärd för att öka 

trovärdigheten. Vi har också valt att återge empirin så detaljerad som möjligt för att inte 

missa viktig information genom att oavsiktligen sålla bort något respondenterna sagt. Vi 
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vill också låta läsaren göra en egen tolkning av empirin snarare än att vi tolkar den åt 

dem. Att utförligt återge empirin kan stärka trovärdigheten i studien.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är validitet ett mått som visar hur väl man mätt det 

studien har som syfte att mäta. Validitet delas vanligtvis in i två delar, den inre validiteten 

och den yttre validiteten. Den inre validiteten beskriver relationen mellan det insamlade 

empiriska materialet och den valda teorin. Den yttre validiteten refererar till den grad 

resultaten kan generaliseras. Då vårt urval är litet och framtaget genom ett strategiskt 

bekvämlighetsurval har vi inte möjlighet att generalisera vårt resultat. Enligt Seymour 

(1992) är detta det största problemet med kvalitativa metoder. Det finns inte heller någon 

möjlighet att vara säker på att vårt urval ger representativ information. De personer som 

vi valt ut anser vi vara relevanta i vår studie men det finns ingen garanti för detta. Risken 

finns att vi missat personer med värdefull information och kunskaper inom ämnet.  

 

Patton (1990) menar att en semistrukturerad intervju kan leda till att personer oavsiktligt 

utelämnar vissa delar. Även intervjuarens ordval och hur frågorna framställs kan leda till 

att de får väsentligt olika svar från respondenterna vilket då minskar jämförbarheten 

mellan svaren. Trots detta har vi använt oss utav ett frågeformulär med låg strukturering. 

Detta har vi gjort för att få möjlighet att ställa följdfrågor men också för att minska risken 

för missuppfattningar och att vi som intervjuare missar viktig information genom att 

oavsiktligt sålla bort viktig information. För att undvika att styra respondenternas svar var 

vi noga med att inte använda påståenden i frågeställningarna som på så sätt styr objektens 

svar vilket skulle minska studiens trovärdighet. 

2.8 Metoddiskussion och kritisk granskning  
 

Denna studie lämpar sig bäst med en kvalitativ metodansats. Utgångspunkten är 

huvudsakligen djupintervjuer där syftet är att samla in en stor mängd information och 

analysera denna. Eftersom en kvalitativ metod ska ge undersökarna en djupare förståelse 

inom ett område, vilket vi eftersträvade, var denna metod ett självklart val. Men vi har 

också kritiskt granskat den valda metoden för att stärka vårt val. Enligt Bryman och Bell 

(2011) är en begränsning med kvalitativ metod problem med generaliserbarhet. Eftersom 

intervjuer i denna metod görs med ett relativt litet antal personer i en specifik 

organisation eller område är det omöjligt att resultaten kan generaliseras.  

 

Vi har intervjuat strateger och experter inom området varumärken och sociala medier. Vi 

antar att dessa personer är positivt inställda till användandet av sociala medier eftersom 

de själva använder det och vissa arbetar med att sälja det som en strategi. Vi är medvetna 

om detta men anser att våra intervjuer och dess respondenter har en betydande roll för 

denna studie. Vårt urval kan självklart diskuteras och enligt Seymour (1992) är det 

svåraste problemet med kvalitativa metoder att data inte är representativa. I de flesta fall, 

liksom vårt, är urvalet litet och inte gjort med hjälp av statistisk slumpmässighet. 

Seymour (1992) menar att det därför inte finns någon möjlighet att vara säker på att 

urvalet ger representativ information och det är då omöjligt att generalisera resultatet till 

andra individer eller marknader. De personer vi valt ut anser vi vara relevanta i vår studie 

men det finns ingen garanti för detta. Risken finns att vi missat personer med värdefull 

information och kunskaper inom ämnet.  
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Vi genomförde huvudsakligen djupintervjuer och använde oss av semistrukturerande 

intervjuer med öppna frågor. Detta valde vi eftersom vi ville att intervjuobjektet skulle 

tala mer fritt men inom ett valt ämne, till skillnad från den strukturerande intervjun som 

hade lämnat ett litet utrymme för respondenten att ge nya perspektiv på ämnet. Vi tror 

inte heller att den ostrukturerade intervjun hade lämpat sig för denna studie eftersom det 

då finns en möjlighet att respondenten uppfattar intervjun mer som en konversation och 

risken är då att samtalet kommer ifrån det huvudsakliga ämnet. Ytterligare en anledning 

varför vi valde en semistrukturerad intervju är att följdfrågor kan ställas för att öka 

tydligheten och förvirring kring en fråga eller ett svar kan på så sätt minskas (Seymour 

1992). Enligt Seymour (1992) gör djupintervjuer det möjligt att fånga olika individers 

likheter eller olikheter. För att kunna göra ett korrekt val mellan olika tekniker har vi 

också tagit begränsningar i beaktning gällande djupintervjuer. En aspekt intervjuaren 

måste ha i åtanke är hur denne ställer frågor och formulerar sig. Ledande frågor bör 

undvikas då resultatet blir att svaren snarare är en bild av intervjuarens åsikter istället för 

respondentens (Seymour 1992). 

 

Insamlingen av data har skett via personliga djupintervjuer eller mailintervjuer. 

Respondenternas svar kan givetvis skilja sig åt i dessa typer av insamlingsmetoder. En 

djupintervju tar även längre tid än en mailintervju eftersom intervjuaren får mer utförliga 

svar och att den sedan ska transkriberas från tal till skrift. En mailintervju har en fördel 

eftersom tiden för att få material transkriberat minskas. En nackdel är dock att 

mailintervjuer inte ger lika uttömmande svar som personliga djupintervjuer och det finns 

mindre utrymme för spontanitet och möjlighet till följdfrågor (Bryman & Bell 2011). Det 

finns även en risk att både frågorna och svaren i en mailintervju kan missuppfattas 

eftersom inga inblandade parter har en möjlighet att förklara eventuella förvirringar 

direkt när de uppstår. I en djupintervju finns möjlighet att gräva djupare efter kunskap 

vilket kan påverka respondentens svar. Detta till skillnad från en mailintervju där risken 

för att påverka respondentens svar är mindre. Trots skillnader i intervjuteknikerna med 

både dess för- och nackdelar valde vi att i studien använda båda då vi värdesätter all den 

information vi får från respondenterna. Vi anser att respondenterna har den kunskap som 

kan hjälpa oss att förstå ämnet som studeras. 

 

Vår egen insats har självklart också granskats då vi oavsiktligt kan ha påverkat 

respondenternas svar. Vid det första intervjutillfället hade vi inte så mycket kunskap och 

ställde därför inte många, och kanske inte relevanta, följdfrågor. Ju fler intervjuer vi 

gjorde desto mer kunskap fick vi i ämnet och kunde därefter ställa mer relevanta 

följdfrågor. Men kritik till detta är att vi oavsiktligt kan ha lett in respondenterna på ett 

spår som uppkommit från den kunskap vi fått från tidigare intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2011) kan vissa frågor också oavsiktligt uteslutits om intervjuaren ändrar ordningen 

på hur denne ställer frågor. Vår insats kan också ha påverkats av att det vid två av 

djupintervjutillfällena fanns fler personer i rummet kring oss under intervjun. Att fler 

personer närvarande under intervjuerna kan ha påverkat både oss och respondenternas 

svar. Omedvetet kan vi blivit mer stressade av att andra personer kunde höra vårt samtal 

och respondenten kan möjligen känt att de lyssnat på dennes svar under intervjun. Detta 

kan kopplas till Bryman och Bell (2011) som menar att semistrukturerade intervjuer ska 
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skildra en naturlig situation men det är svårt eftersom en intervju i själva verket är en 

konstlad situation. Trots detta anser vi inte att varken vi eller respondenterna har blivit 

såpass påverkade att det haft en betydande inverkan på vårt empiriska material. 

2.9 Analysmodell för empiri 
 

För att på ett strategiskt sätt hantera vårt insamlade empiriska material har en 

innehållsanalys gjorts (Bryman & Bell 2011). Enligt Seymour (1992) är alla intervjudata, 

oavsett om de kommer från gruppintervjuer eller djupintervjuer, kompromisser mellan att 

bevara den ursprungliga detaljrikedomen med fylliga kommentarer och behovet av att 

handskas med den ofta översvallande informationen för en systematisk analys. Vidare tar 

Seymour (1992) upp att det är viktigt att vara objektiv vid innehållsanalysen och att vara 

uppmärksam på att inte utelämna relevanta kategorier. För att lättare kunna se 

återkommande mönster och på ett översiktligt och hanterbart sätt strukturera vårt material 

har följande kategorier använts: 

 

 Varumärken 

 Marknadskommunikation 

 Sociala medier 

Dessa kategorier valdes utifrån den teori som diskuteras och baseras på vår analysmodell 

(se figur 1 s. 29). I denna modell är varumärken och marknadskommunikation de 

övergripande delarna och fokus ligger på verktyget sociala medier vilket är anledningen 

till att den kategorin valdes.   
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3 Teoretisk referensram  
        

 

I kapitlet som följer kommer en teoretisk genomgång presenteras vilken berör 

varumärket och verktygen för dess uppbyggnad. Den teoretiska referensramen är 

kopplad till vår problemformulering och är en sammanställning av forskning inom 

ämnet. Kapitlet inleds med en beskrivning av varumärket och fortsätter med en 

genomgång av de olika varumärkesverktygen som vi anser vara viktigast. Dessa är 

traditionell media, word of mouth, public relations, ledarskap, och sociala medier. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av verktyget sociala medier och hur det kan 

användas vid varumärkesbyggnad.  

 

 

3.1 Varumärken 
 

Varumärken är onekligen ett intressant fenomen som lockar konsumenters 

uppmärksamhet över hela världen. Bengtsson (2002) menar att begreppet varumärke 

härstammar långt tillbaka i tiden. Det sägs ha myntats när hantverkare använde varma 

järnföremål för att bränna märken på produkter de tillverkade för att skilja de från andra 

produkter gjorda av andra hantverkare. Enligt Bengtsson (2002) har arbetet med 

varumärken existerat länge och numera är det ännu viktigare eftersom konsumenterna 

utvidgar sitt användningsområde och har större frihet att själva välja vad de vill 

konsumera. Bengtsson (2002) visar på komplexiteten i diskussionen om vad ett 

varumärke är och vad det inte är, det är svårt att definiera vad ett varumärke betyder för 

konsumenterna. Men det finns ändå många försök till definitioner av ett varumärke. Den 

traditionella definitionen som ofta används i forskning kring varumärken menar 

Bengtsson (2002) liksom Rowley (2004) är ett namn, symbol, uttryck, design eller en 

kombination av dessa. De används för att identifiera företags produkter eller tjänster och 

differentiera de från konkurrenternas produkter eller tjänster. Rowley (2004) menar att ett 

varumärke inte bara är ett namn, en positionering eller ett marknadsföringsbudskap. Det 

är ett löfte från ett företag till sina kunder att de ska tillfredsställa deras behov. Sätten att 

definiera varumärken för företag skiljer sig från definitionen av varumärken för 

konsumenterna. Ägarnas avsikt med varumärket är att skapa skillnader till andra 

varumärken medan konsumentens avsikt är att konsumera det varumärke de anser ger 

dem mening.  

 

Brand equity är en central varumärkesteori och definieras enligt Aaker (1993) som en 

uppsättning av tillgångar som är kopplade till ett varumärkes namn och symboler. Dessa 

kan addera eller minska det värde som tillhandahålls av en produkt eller tjänst och brand 

equity skapar värde för både konsumenter och företag. Aaker (1993) menar att brand 

equity kan delas in i fyra huvudsakliga kategorier som alla hjälper till att skapa ett 

varumärke, dessa är: 1. Varumärkeskännedom 2. Varumärkeslojalitet 3. Upplevd kvalitet 

4. Varumärkets övriga associationer. Dessa kategorier skapar värde för både 

konsumenterna och varumärkesinnehavaren och ett välkänt varumärke som har tydliga 

associationer kan hjälpa konsumenten att förstå och tolka information. 
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Rowley (2004) menar att varumärkets design, inkluderat logotypen och dess utseende 

associerat med varumärket, inte enbart är de faktorer som skapar varumärket men att de 

hjälper till att skapa igenkännande. Jaxell (2006) tar upp att ett varumärke är alla de 

intryck som kunden får av ett företag. Det kan både vara egenupplevda intryck som 

konsumenten får i direktkontakt med företaget men även indirekta intryck från vad andra 

konsumenter upplever av företaget. Vidare menar Rowley (2004) att varumärken har 

olika typer av mening. Först och främst är det kopplat till igenkännande och associationer 

till företaget. Ett varumärke kan föra tankarna till vissa produktegenskaper så som 

organiserad eller pålitlig. Jaxell (2006) påpekar att varumärket kan ses som ett koncept 

för att ge kunden en service och en upplevelse som stämmer överens med deras 

förväntningar av varumärket. Varumärket blir någonting som rör mer än bara 

marknadsavdelningen då det är en process där varje del av företaget påverkar 

konsumenternas uppfattning av varumärket. Bengtsson (2002) och Apéria (2001) påpekar 

också att det är viktigt med igenkännande av ett varumärke. Ofta köper konsumenterna 

ett välkänt varumärke eftersom de känner sig trygga med det välkända. När konsumenten 

känner till ett varumärke och använder det finns det flera olika element som skapar deras 

upplevelse av varumärket. Ofta är detta produkterna som associeras med varumärket. 

Bengtsson (2002) tar dock upp att produkterna bör betraktas som dimensioner av 

varumärket. Samtidigt påpekar han att även om produkten betraktas som en dimension av 

varumärket, kan konsumenterna också uppfatta varumärket som en dimension av 

produkten. Det är viktigt att ha en balans och tillsammans borde varumärket och 

produkterna utgöra en enhet i konsumenternas upplevelser och uppfattningar kring 

varumärket.  

 

Även Keller och Hoeffler (2003) tar upp vikten av att veta vilka företagets kärnvärden är 

för att positionera sig på rätt marknad då denna positionering kommer ha en stor inverkan 

på hur företagets image kommer att uppfattas. Vidare menar Blombäck och Ramirez-

Pasillas (2012) att organisationen behöver översätta sin identitet till specifika element så 

som slogans, grafisk design, färger och symboler. Före företag gör detta är det viktigt att 

identifiera och klargöra vilka nyckelkaraktärerna kommer att vara för företaget. Företag 

som inte är säkra på sin positionering och kärnan av sitt varumärke riskerar att inte 

förverkliga varumärkets fulla potential.  Liksom Lis och Berz (2011) menar Ralphs 

(2010) att företaget måste veta vad man vill kommunicera till sina kunder.  

 

Enligt Apéria (2001) kan en stark varumärkeskännedom leda till varumärkeslojalitet. Ju 

mer varumärket exponeras och används av konsumenterna desto lojalare blir de. 

Varumärkeslojalitet är en viktig fördel gentemot konkurrenter och kärnan i brand equity. 

Lojaliteten påverkas förutom av varumärkets kännedom också av den upplevda kvaliteten 

och associationerna till varumärket. Den upplevda kvaliteten är i sin tur en association till 

varumärket och den del som ofta kopplas till ett företags finansiella resultat. Hur 

konsumenterna upplever ett varumärkes kvalitet påverkar i allra högsta grad vilket 

varumärke de väljer att vara lojala till. Lojala konsumenter kan enbart erhållas med en 

hög återköpsgrad vilket ofta fås om de upplever att varumärket har en hög kvalitet. Enligt 

Rowley (2004) visar inte varumärket bara vad företaget står för utan det kan också säga 

något om köparens värderingar, till exempel kan en köpare av en Bentley värdera hög 
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prestanda och prestige. Ett varumärke kan också förmedla personlighet. Eftersom ett 

varumärke kan associeras med flertalet betydelser förstår konsumenterna det på olika sätt. 

En association är något som direkt eller indirekt länkas i konsumentens minne och 

länkningen sker till ett varumärke (Apéria, 2001). Aaker (1993) anser att associationer 

skapar värde för företaget och för konsumenten genom att bland annat hjälpa 

konsumenten att förstå information, ge konsumenten ett skäl att köpa, skapa positiva 

känslor mot varumärket och differentiera varumärket.  

 

Varumärket är en komplex symbol där arbetet med varumärket, kallat branding, syftar till 

att utveckla just mening och associationer till varumärket och dess produkter som i sin tur 

kan ge respons hos konsumenterna så att en image kan skapas och utvecklas (Rowley 

2004). Image menar Jaxell (2006) är konsumentens uppfattning om varumärket medan 

företagets profil är hur företaget själva vill bli uppfattade. Vidare menar Jaxell (2006) att 

företag kan utveckla en image för alla sina produkter och tjänster och att det leder till att 

konsumenterna köper produkten för de fysiska och psykologiska fördelar som produkter 

medför. Keller (2009) tar upp två viktiga komponenter i kunskapen om varumärket som 

varumärkeskännedom och varumärkets image. Varumärkeskännedom är relaterad till 

styrkan i varumärket och varumärkets image definieras som konsumenternas uppfattning 

om varumärket och vad de föredrar. Simmons (2007) karakteriserar branding som en 

process för företag där de kan skapa värde genom att tillhandahålla övertygande 

kundupplevelser som tillfredsställer dem och lockar till återköp.  Brandingprocessen har 

blivit ett viktigt marknadsföringsredskap för många företag. Keller (2009) menar dock att 

det inte finns någon klar enighet i hur varumärken och branding kan eller bör utvecklas 

på den moderna interaktiva marknaden. Han menar att traditionella metoder för arbetet 

med branding har fokus på massmediala tekniker vilket ifrågasätts på en marknad där 

konsumenterna har tillgång till stora mängder information om varumärken, produkter och 

företag. Vidare menar Keller (2009) att nya perspektiv behövs för att förstå riktlinjerna 

för branding i den snabbt föränderliga kommunikationen. Skapandet av och arbetet med 

varumärket är en komplex process där många olika komponenter spelar in. Hur 

konsumenterna uppfattar varumärket påverkar till stor del dess framgång. 

3.1.1 Starka varumärken 
 

Utvecklingen av varumärket är en ständig process som måste hållas vid liv och 

utveckling sker genom att ha befintliga och framtida kunders sätt att reagera på i åtanke. 

Det finns inte någon exakt vetenskap eller standardisering för att bedriva 

varumärkesutvecklingen, utan det är upp till varje enskilt företag att i sin specifika 

situation bestämma hur processen skall fortgå (Jaxell 2006). Vidare menar Jaxell (2006) 

att kunderna har förväntningar och för att företagen ska lyckas få deras förtroende för 

varumärket krävs det att de erbjuder något som motsvarar dessa förväntningar. Simmons 

(2007) menar att konsumenterna utvecklar förtroende för varumärken genom att känna 

tillfredsställelse i användandet. När konsumenterna känner sig tillfredsställda har 

företagen möjlighet att bygga relationer med dem och stärka sitt varumärke. En relation 

uppstår enligt Jaxell (2006) när båda parter kan dra fördel genom de utbyten de gör med 

varandra. När relationer är skapade ökar det möjligheten för företagen att stärka sitt 

varumärke och Simmons (2007) menar att ett starkt varumärke kan medföra 

konkurrensfördelar på marknaden och att företag kan skapa en unik identitet. Han 
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påpekar också att det starka varumärket medför många fler fördelar för företaget. 

Tillexempel kan det vara svårt för andra att replikera produkter och de företagen med ett 

starkt varumärke kan ofta ta ut ett högre pris, eftersom varumärket redan är såpass starkt 

så kunderna inte överväger andra alternativ. Om varumärket har starka associationer och 

hög kännedom menar Apéria (2001) att ytterligare en fördel kan vara möjligheten till nya 

produktkategorier. Ett välkänt varumärke kan medföra att konsumenten vågar prova en 

ny produkt eftersom de redan har ett förtroende för varumärkets tidigare produkter.  

 

Simmons (2007) menar i sin forskning att företag måste vara medvetna om att skapandet 

av ett framgångsrikt varumärke innebär mer än enbart en bra kärnprodukt eller service. 

För att företag ska kunna bygga ett framgångsrikt varumärke måste det kompletteras av 

andra väsentliga aspekter. Han lyfter fram tre viktiga aspekter han kommit fram till i 

detta sammanhang: (1) Förstå sina kunder, ett varumärke är i allra högsta grad beroende 

av kundens uppfattning (2) Marknadskommunikationer, ett varumärke måste 

kommuniceras till den rätta målgruppen (3) Interaktion med kunderna, processer i en 

organisation bör kretsa kring skapandet och utvecklandet av varumärket och företag 

måste interagera med sin målgrupp för att kunna uppnå varaktiga konkurrensfördelar.   

 

Varumärkesbyggnad blir allt viktigare för att kunna tillhandahålla kontinuerligtet och 

konsumentlojalitet på den rörliga marknaden idag. Simmons (2007) menar att ett företag 

som har en historia av ett starkt varumärke kommer sannolikt att behålla en större 

kontroll över sig själva och sina kunder. Keller och Hoeffler (2003) visar i sin forskning 

att konsumenter utvecklar en rad olika starka länkar som de kopplar till varumärken som 

är bekanta för dem.  Studien visar att konsumenter till starka varumärken har en bättre 

utvecklad kunskap om företaget, vilket leder till att associationer kring en viss typ av 

produkt kopplas unikt till enbart detta varumärke. Konsumenter till mindre starka 

varumärken kopplar sina associationer till en produktkategori snarare än till ett specifikt 

varumärke. Claycomb och Martin (2001) rekommenderar att för att framkalla en så 

kallad “top-of-mind” effekt, vilket innebär det första varumärke en konsument nämner 

när konsumenten ombeds nämna olika varumärken i en produktkategori, bör företaget ta 

sig tid att göra en insats. Detta kan vara att till exempel tacka konsumenter efter ett köp 

eller att införa nya innovativa produkter för att hålla konsumenternas intresse vid liv. 

Nyckeln till ett framgångsrikt varumärke ur ett relationsperspektiv menar Jaxell (2006) är 

att skapa ett värde till varumärket. Företagen måste förstå hur relationer kan skapas och 

hur de därmed skapar ett värde för kunderna. Varumärkets värde ska motsvara företagets 

identitet och är det “mått” på kundens upplevelse av hur värdefullt företagets produkter 

eller tjänster är jämfört med andra alternativ. Om varumärkesvärdet är starkt är kunden 

troligen lojal till företaget. Jaxell (2006) påpekar att om det upplevda värdet sjunker blir 

kunden istället mer öppen för andra alternativ. Långt ifrån alla varumärken är starka och 

ibland kan vägen dit vara svår. Det finns många faktorer som spelar roll i 

brandingprocessen och nästa stycke går igenom hinder som kan uppkomma i denna 

process.  

3.1.2 Varför varumärken misslyckas  
 

För att hålla liv i en relation menar Jaxell (2006) att det krävs att företag håller vad de 

lovar. Företag ska kommunicera på ett tydligt sätt för att undvika missförstånd och om de 
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uppstår, klargöra och åtgärda missförstånden snabbt. Vidare tar Jaxell (2006) upp att det 

kan räcka med ett missförstånd mellan företagets medarbetare och dess kund för att 

organisationens kvalitetsnivå skall ifrågasättas. Tillit och förtroende är viktiga 

komponenter för ett starkt varumärke. Brister arbetet med dessa komponenter minskar 

kundens lojalitet och relationen blir svagare. Negativ word of mouth har en betydande 

faktor i varumärkesvärdet. En missnöjd konsument sprider lätt negativa erfarenheter om 

varumärket vilket inte är till dess fördel. Claycomb och Martin (2001) visar på forskning 

som funnit att 91 procent av de missnöjda kunderna aldrig kommer att köpa företagets 

produkter eller tjänster igen om de varit missnöjda samt att de kommer att berätta för nio 

andra människor om sina erfarenheter.  

 

Jaxell (2006) tar upp forskning som visar ett samband mellan kundens tillit och tjänstens 

kvalitet. Kunden förknippar ofta varumärket med en person, vilket kan ge en skev bild av 

varumärket då den anställde inte alltid handlar efter varumärkets riktlinjer. Ett starkt 

varumärke kräver att dess värderingar, profil och identitet stämmer överens. Därför är 

den interna marknadsföringen mycket viktig i arbetet med varumärket och 

kommunikationen till kunderna. Kommuniceras varumärket fel till kunderna kan kunden 

uppfatta kvaliteten och värdet på företagets tjänster och produkter som lägre än vad den i 

verkligheten är. Hur företag kommunicerar sitt varumärke spelar därför en stor roll i 

arbetet och positioneringen av ett varumärke.   

3.2 Marknadskommunikation 
 

Marknadskommunikation beskrivs av Keller (2009) som de medel med vilka företag 

försöker informera, övertyga och påminna konsumenterna, direkt eller indirekt, om 

produkter de säljer och dess varumärke. Keller (2009) menar att det på ett sätt kan säga 

att marknadskommunikation representerar ett företags och varumärkets “röst”. Företagets 

röst har som uppgift att etablera en dialog mellan företaget och konsumenterna och på så 

sätt bygga och stärka relationen med dem. Marknadskommunikation har alltid varit en 

viktig del i en organisation. Proctor och Kitchen (2002) menar att för endast 30 år sedan 

präglades organisationer av tron att för att kunna uppnå framgång och lönsamhet måste 

konsumenternas behov tillfredsställas. Mottot “kunden är kung” och förståelsen för 

kundernas beteende var hjärtat i marknadsföring. Proctor och Kitchen (2002) påpekar att 

det gamla synsättet på marknadsföring och kommunikation var att ta reda på vad 

konsumenterna ville ha och sedan ge det till dem på ett effektivt sätt. De menar att det 

idag är annorlunda då människor ofta inte vet vad de vill ha förrän de ser det. De vet 

snarare vad det är de inte vill ha. Vidare tar Apéria (2001) upp att i dagens medieklimat 

är det just relationerna som är det viktiga när många aktörer jagar samma kunder. Vidare 

tar han upp att massmarknaden har blivit mer fragmenterad och konsumenterna vill inte 

längre vara anonyma utan blivit mer sofistikerade i sina produktval och efterfrågar 

individuella lösningar.  

 

Keller (2009) menar att marknadskommunikationen kan bidra till att konsumenterna kan 

lära sig om vem som gör produkten och vad företaget och varumärket står för. Den 

tillåter företag att knyta deras varumärken till bland annat andra människor, platser, 

händelser och känslor. Marknadskommunikation kan skapa upplevelser och bygga 

nätverk, både online och utanför internet. Den kan bidra till varumärkesvärde genom att 
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etablera varumärket i konsumenternas minne och öka försäljningen och därmed påverka 

vinstmarginaler. Marknadskommunikation är en viktig del av varumärket och dess 

uppbyggnad och Proctor och Kitchen (2002) menar att positioneringen av ett varumärke i 

konsumenternas medvetande är på väg att bli nyckeln i företags strategier. Företagen 

måste anpassa sin marknadskommunikation till vad konsumenterna vill höra och inte till 

vad de själva vill säga.     

 

Simmons (2007) visar i sin forskning att det krävs mer än enbart en bra kärnprodukt eller 

service för att skapa ett starkt varumärke. Marknadskommunikation kan användas för 

uppbyggnad av varumärket. Det kan ses som ett kundfokuserat verktyg som påverkar 

varumärket. Följaktligen kommer vi presentera olika typer av marknadskommunikation 

som alla påverkar och påverkas av varumärket. Vi har valt att fokusera på de verktyg som 

vi anser vara viktigast för varumärkesprocessen och dessa kommer presenteras närmare 

nedan.  

3.2.1 Traditionell media 
 

Apéria (2001) belyser att i masskommunikationens tid var det lönsamt att använda sig 

utav transaktionsmarknadsföring och att företagen då agerade i ett kortsiktigt perspektiv. 

Vid denna tid innebar det att relationer inte var prioriterade. Till de mer traditionella 

marknadskommunikationsmodellerna hör envägskommunikationen och dess olika 

former. Steyn (2009) tar upp exempel på traditionella kommunikationsverktyg vilka kan 

vara, Tv-reklam, radio, annonsering och direktreklam. Jaxell (2006) menar att 

kommunikationsteori visar ett budskap som syftar till att gå från sändare till mottagare. 

Budskapet kan störas av brus från andra aktörer vilket kan leda till att det inte kommer 

fram till mottagaren eller att de inte mottas på det sätt som budskapet var tänkt att visas 

på. Jaxell menar vidare att trots relationsmarknadsföringens utbredning dominerar 

envägskommunikationen till viss del fortfarande och främst gällande standardiserade 

konsumtionsvaror. 

3.2.2 Word of mouth 
 

Long-Yi och Ching-Yuh (2010) tar upp olika definitioner av word of mouth. Det innebär 

bland annat den verbala kommunikationen relaterat till ett visst varumärke, produkt eller 

tjänst mellan individer. Det är konversationen mellan de som får information och de som 

sprider informationen och som inte har några kommersiella avsikter. En annan definition 

tar Long-Yi och Ching-Yuh (2010) upp som oberoende kommunikation om produkter 

och tjänster mellan konsumenter. Kommunikationen sker genom kanaler som inte är 

tänkt för marknadsföring och där leverantörer inte är inblandade. Word of mouth sker 

snabbt där omedelbara frågor och svar framställs. Vidare tar Long-Yi och Ching-Yuh 

(2010) upp att word of mouth inte nödvändigtvis kommuniceras “face to face”. Innehållet 

i de diskussioner som förs fokuserar inte enbart på varumärket, produkten eller tjänsten 

utan de omfattar också företagen. Word of mouth kan också skapas genom användandet 

av internet, utbytet av information på internet kallas för online word of mouth.  

 

Word of mouth spelar en viktig roll i konsumenternas köpprocess och påverkar i högsta 

grad deras köpbeslut. Företag förstår allt mer betydelsen av positiv och negativ word of 
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mouth när det gäller deras varumärken. Marknadsförare har under de senaste decennierna 

försökt att uppmuntra rekommendationer av en person till en annan förutsatt att det är 

positiva åsikter (Needham 2008). Long-Yi och Ching-Yuh (2010) påpekar också att 

effekterna av word of mouth kan vara både positiva och negativa. Negativ word of mouth 

betraktas som en form av kundklagomål och medför en minskad tillförlitlighet i 

företagets marknadsföring. Negativ word of mouth uppstår alltså när konsumenterna har 

negativa erfarenheter och klagar på företaget för andra människor. Positiv word of mouth 

däremot, hjälper företag att minska kostnader för marknadsföring samt att försäljning och 

resultat kan öka eftersom positiv word of mouth lockar nya kunder. Positiv word of 

mouth uppstår alltså när konsumenterna har positiva erfarenheter av ett företag och dess 

produkter och de delar dessa med andra människor.  

 

Needham (2008) menar liksom Long-Yi och Ching-Yuh (2010) att word of mouth 

numera har förstärkts av den nya generationens interaktiva webbplatser så som Facebook 

och YouTube. Både positiva och negativa varumärkesrekommendationer kan med hjälp 

av dessa medier spridas mycket snabbt bland befintliga och potentiella konsumenter. 

Needham (2008) påpekar att den stora förändringen i word of mouth inte enbart beror på 

den nya tekniken utan det beror också på att konsumenterna numera tror på sin egen röst. 

Han menar att de har en större tro på sin egen kreativitet och i den egna förmågan att 

uttrycka sig. De ser sig inte längre som passiva respondenter i sin relation till varumärken 

utan jämlikar som har självförtroendet att ifrågasätta varumärket och vara delaktiga i det. 

Word of mouth kan ses som en del av varumärkesbyggnad och påverkar i allra högsta 

grad hur konsumenterna uppfattar ett varumärke. Kuenzel och Halliday (2008) påpekar 

att det i tidigare studier har visats att om konsumenter identifierar sig med ett varumärke 

har det positiva effekter på lojalitet och word of mouth. I relationsmarknadsföring kan 

kunderna via word of mouth främja ett företags produkter, tjänster och varumärken och 

visa lojalitet. Kuenzel och Halliday (2008) visar på forskning som antyder att när 

konsumenterna identifierar sig med ett företag och dess varumärke tenderar de att köpa 

mer och rekommendera företagets produkter till andra konsumenter oftare.  

3.2.3 Public relations  
 

Public relations kan delas in i public relations (PR) och i strategisk public relation (SPR) 

och Khodarahmi (2009) tar upp att det inte bara finns en definition av dessa begrepp. En 

förklaring av SPR är att den kräver planering och att den är strategisk och analytisk. 

Vidare tar Khodarahmi (2009) upp flera andra forskares definitioner av PR. Definitionen 

av PR kan vara hanteringen av kommunikation mellan en organisation och dess 

mottagare. Det kan också vara “relationship management” men även den management-

funktion som skapar och upprätthåller en fördelaktig och ömsesidig relation mellan en 

organisation och dess mottagare och att dess framgång eller misslyckande beror på den.   

 

Ett viktigt element som Spicer (1993) tar upp är att PR kan användas av företag när 

någonting, exempelvis en händelse, varit tvivelaktig eller av skadlig natur och som 

omedelbart måste göras rätt eller snabbt fixas till. Företag kan använda en aktuell trend 

eller ”fluga” för att dölja någonting som varit svårt för dem. Exempelvis kan det vara att 

organisationer vill visa upp sitt miljöarbete för att släta över den negativa påverkan som 

deras egen organisation har på miljön. Vidare tar Spicer (1993) upp att termen PR kan 
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användas som en “krigsförklaring” och att företag, organisationer, politiker eller länder 

via media kan använda den allmänna opinionen för att få fram ett önskat budskap.  

 

Spicer (1993) belyser att den bästa PR består av goda handlingar som görs av en 

trovärdig organisation och inte när den används för att polera en skamfilad bild och för 

att undvika ett befintligt problem. Detta är någonting som även Sterne (2008) håller med 

om då PR utövare måste anpassa sitt arbete med PR mot den nya efterfrågan på en mer 

transparent kommunikation. Sterne (2008) menar att PR idag handlar om sanna värden, 

partnerskap, äkthet och livslånga relationer och att det måste finnas ett djup och en 

substans. PR skall ha gått från att vara ett sätt att påverka media till att bli en strategi för 

att engagera olika grupper. Chung-Kai och An-Tien (2007) menar att konsumenten 

utforskar motiven som ligger bakom en organisations PR. Uppfattar konsumenten 

motiven som egoistiska eller att organisationen har som syfte att uppnå vinst eller 

undvika bestraffning kan det leda till skadliga resultat för organisationens rykte.  

 

Chung-Kai och An-Tien (2007) menar att det i en allt mer nätverkande ekonomi blir 

viktigt och till och med avgörande att förstå att konsumenten tenderar till att koppla 

samman ett varumärke till andra enheter. Det kan vara enheter som till exempel en 

person, plats eller en sak. Vidare tar Chung-Kai och An-Tien (2007) upp att när det gäller 

att koppla ett varumärke till en produkt kan en PR-strategi öka kunskapen om varumärket 

och skapa varumärkeskännedom. PR kan också stärka associationerna till varumärket, 

stärka känslorna kring varumärket, skapa en varumärkesattityd och en erfarenhet av 

varumärket. Chung-Kai och An-Tien (2007) menar att varumärkeskännedom ofta följs av 

kundlojalitet och att PR-aktiviteter då kan stärka konsumenters lojalitet. 

3.2.4 Ledarskap 
 

Ledarskap handlar om förmågan att leda och att skapa en vision, en struktur, ett system, 

tillit och att inspirera människor i organisationen för att uppnå organisationens planerade 

strategi (Van Gelder 2005). Ledare vet att de är ledstjärnor när det kommer till att visa 

vad organisationen står för.  Att hitta ord, visa upp en image och ha ett klanderlöst 

beteende är ett hantverk. Det är ingen tvekan om att framgångsrika ledare har ett visst 

skådespel (Shirey 2010). Ledaren för en organisation har ett väsentligt ansvar att 

konsekvent och i enlighet med organisationen definiera dess varumärke och identitet. 

Varumärkesidentiteten har en central funktion och påverkar beslut om positionering och 

implementering av den planerade marknadsföringskommunikationen (Blombäck och 

Ramirez-Pasillas 2012). Shirey (2010) menar att konsumenter förväntar sig en viss 

standard på en organisations produkter och konsumenten uppfattar att ledaren står bakom 

organisationens produkter. Ledaren måste alltså göra sig trovärdig varje dag och mister 

varumärket sina kunders förtroende kommer de att söka sig till ett annat varumärke. De 

Chernatony och Vallaster (2006) menar att det finns ett behov av en större förståelse när 

det kommer till att se ledarens roll i det interna varumärkesbyggandet. Det finns ingen 

praxis för hur en ledare bäst skall vara vid intern varumärkesbyggnad, men myten om en 

ledare som en “doer” har ersatts till att bli en möjliggörare och supporter. Den interna 

varumärkesbyggnaden är en strategisk fråga som måste utvecklas med stöd från högsta 

ledningen.  
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Alla de ovan nämnda delarna är exempel på olika typer av marknadskommunikation och 

är alla viktiga verktyg för byggnationen av ett varumärke. Vidare i kapitlet presenteras 

den interaktiva Web 2.0 och fenomenet sociala medier, som är ett relativt nytt verktyg, 

vilket många företag börjat använda sig utav i sina marknadsföringsstrategier. Den 

interaktiva webben och sociala medier blir en allt viktigare plats för företag att synas på.   

3.3 Web 2.0 
 

Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som avser webbtjänster och affärsmodeller på internet. 

Gemensamt för Web 2.0, som även kallas den sociala webben, är att användarna har 

möjlighet till interaktivitet och samarbete. Till exempel ska användarna själva kunna 

bidra till sajtens innehåll och ha möjligheten till kontroll över information. 

Webbplatserna existerar numera för att skapa och serva de bidrag som samhället bidrar 

med (Tuten 2008). Warr (2008) menar att innehållet på Web 2.0 är användargenererat 

och YouTube skulle till exempel inte existera utan de videor som användarna bidragit 

med. Även Steyn (2009) betonar att Web 2.0 ger användarna möjligheten att dela 

information och skapa en interaktivitet mellan varandra. Webben används som en social 

plattform där användarna kan snabbt och effektivt byta information och erfarenheter med 

varandra. Warr (2008) påpekar att Web 2.0 ständigt förändras och mycket kan hända på 

endast ett halvår. Det gäller därför för företag att hänga med i utvecklingen och vara en 

del av den interaktiva Web 2.0.  

3.3.1 Sociala medier 
 

Chen, Fay och Wang (2011) påpekar att med den avancerade teknik och den interaktiva 

Web 2.0 som idag finns tillgänglig har konsumenterna möjligheten att på sociala medier 

publicera och dela sina produkterfarenheter och åsikter. Sociala medier är webbtjänster 

som tillhör Web 2.0 och det kan exempelvis vara Facebook, Twitter och YouTube. Det 

beskrivs av Drury (2008) som kommunikationskanaler online, vilka tillåter människor att 

kommunicera med varandra och medierna används bland annat för att ta del av och byta 

information och knyta kontakter. Detta kan ske genom till exempel videor, bilder, texter, 

ljud, åsikter och skvaller.  Innehållet i sociala medier är oftast skapat av användarna till 

skillnad från innehållet i de traditionella medierna som produceras av marknadsförare. 

Förenklat skulle sociala medier kunna beskrivas som mötesplatser eller plattformar med 

information i ett öppet nätverk av människor.  

 

Marknadsföringen i det traditionella mediet så som tidningar eller TV handlar om att 

leverera ett meddelande. Marknadsföringen i sociala medier handlar istället om att bygga 

en relation och skapa en konversation med konsumenterna. Marknadsföring och arbetet 

med ett varumärke handlar numera om en tvåvägsprocess som innehåller både ett 

varumärke och en målgrupp (Drury 2008). Keller (2009) pekar också på betydelsen av 

användandet av internet och han menar att få marknadsföringsstrategier är kompletta utan 

någon form av framstående online komponent. Företag kan använda sociala medier som 

ett verktyg för att bland annat bygga och stärka sitt varumärke och även hitta nya sätt att 

marknadsföra sig på. Eftersom marknadsförare är ansvariga för deras varumärke och sin 

verksamhet menar Drury (2008) att alla aktiviteter måste leverera någon form av 

avkastning på investeringar. Det kan vara genom bland annat ökad marknadsandel, 
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försäljning eller varumärkeskännedom. Sociala medier kan medföra detta och har 

förändrat sättet människor interagerar med varandra och kommer spela en allt mer 

betydande roll för branding och marknadsföring. 

 

Alla typer av marknadskommunikation är viktiga för att bygga ett varumärke och det är 

inget nytt att internet används för kontakt människor emellan och numera sägs sociala 

medier blivit den nya typen av kommunikationsmedel. Sociala medier ger företagen 

möjligheten till personlig och direkt information om konsumenterna. De ger företagen en 

bra möjlighet nu, och en stor möjlighet i framtiden, att skapa ett framgångsrikt 

varumärke. Det är viktigt att varumärken syns på olika sociala medier annars är risken att 

hamna efter stor (Drury 2008). Marknadsförare idag står inför problemet hur de får ut det 

mesta av sociala medier och Ralphs (2010) menar att företag borde se djupare på 

problemet än att bara fokusera på de olika sociala plattformarna. Företag bör skaffa sig en 

förståelse för varför konsumenterna talar om varumärket och vad det är som engagerar 

dem. För att öka förståelsen för sociala medier har vi valt att titta närmare på tre av de 

största medierna som är Facebook, Twitter och YouTube.     

3.3.1.1 Facebook 
 

Facebook är en webbplats för nätverksbyggande och idag världens största sociala nätverk 

med över 500 miljoner användare noterat i juli 2010 (Choi 2011). Det grundades av Mark 

Zuckerberg år 2004. Facebook är en plattform där användare snabbt kan kommunicera 

med vänner, familj, arbetskamrater och bekanta. Facebook främjar kommunikation i 

olika sociala nätverk med en anpassningsbar användarprofil för att göra upplevelsen mer 

personlig. Användaren kan dela med sig av sin status i form av en text och de kan även 

dela med sig av bland annat bilder, videos och evenemang (Safko & Brake 2009).  

 

Facebook kan användas av såväl privatpersoner som företag. Företag kan använda mediet 

för att nätverka, organisera evenemang och förmedla uppdateringar mellan 

organisationens avdelningar bland annat. Facebook är såpass populärt att det även kan 

användas för att marknadsföra en ny produkt eller tjänst (Safko & Brake 2009). Facebook 

är det största sociala nätverket idag och det media där ett företags flesta konsumenter är 

medlemmar. Om ett företag bestämmer sig för att ta hjälp av sociala medier för att stärka 

sitt varumärke är det endast en tidsfråga innan konsumenter frågar om företaget har en 

Facebook grupp eller “varför är ni inte på Facebook?”. Facebook har en enorm potential 

för företag att marknadsföra sig via (Clapperton 2009).   

3.3.1.2 Twitter 
 

Twitter är en mikroblogg vilket innebär en korsning mellan en blogg och ett 

textmeddelande (sms) och går under kategorin socialt media. Mikrobloggar kan användas 

via dator eller mobiltelefon och är ett verktyg främst för företag att kommunicera med 

sina medarbetare och kunder (Safko & Brake 2009). Twitter grundades år 2006 och är ett 

gratisprogram som alla är välkomna att använda. De specialiserar sig på kommunikation 

och är en service för företag, vänner, familj och medarbetare att hålla kontakten med 

varandra. Här kan användaren dela sina tankar, erfarenheter och tillfälliga aktivitet med 

andra via ett inlägg bestående av maximalt 140 tecken (Safko & Brake 2009). Förutom 
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text kan inläggen innehålla bilder och videos och tjänsten är tillgänglig på mer än 20 

språk
5
. Twitter används även av flertalet offentliga personer, vilket kan vara ett bra forum 

för dem att bygga och stärka sitt namn och varumärke. Många nyhetsbyråer sprider sina 

nyheter via Twitter (Safko & Brake 2009). Företagen kan samla information om sin 

marknad och sina kunder och få feedback på produkter och tjänster. Företag kan också 

bygga och förvalta en relation med partners, leverantörer och kunder via Twitter
6
. 

3.3.1.3 YouTube 
 

År 2005 grundades videosidan YouTube med sin slogan “Broadcast yourself”. YouTube 

är ett socialt media där medlemmarna kan ladda upp och dela videofilmer både på 

webbsidan, via mobiler, bloggar eller email och visa dem över hela världen. Kvaliteten på 

filmerna varierar mycket och användarna kan vara allt från amatörer till professionella 

filmare. På YouTube finns nyhetsklipp, filmtrailers, sportevent och hemmagjorda filmer 

inom alla kategorier. Användare kan kommentera klippen och gå med i olika grupper. Då 

YouTube är en underhållningssajt som attraherar många olika konsumenter över hela 

världen är det ett bra socialt media som företag kan dra nytta utav. Där kan företag 

marknadsföra och visa egenskaper hos sina produkter och tjänster och sedan få direkt 

feedback på dem (Safko & Brake 2009).  

3.4 Varumärken och sociala medier  

3.4.1 Varumärkesuppbyggnad via sociala medier 
 

Att företag avviker från de traditionella varumärkesbyggande rutinerna och rusar in på 

sociala medier är någonting som Fournier och Avery (2011) belyser. Men när många av 

företagens brandingaktiviteter flyttas till webben blir marknadsförare konfronterade med 

att sociala medier egentligen var byggda för folket och inte företag och varumärken. 

Trots detta vill marknadsförare utnyttja den interaktiva Web 2.0 teknologin till sin fördel 

trots att varumärken inte alltid är välkomna. Fournier och Avery (2011) tar upp att det 

sett ett skifte i maktbalansen mellan företag och konsument och att konsumenter har mer 

makt via de sociala medierna. Konsumenterna kan göra företag och varumärken till 

måltavlor snarare än att företagen gör konsumenterna till måltavlor. Branding via sociala 

medier har blivit ett öppet medie där alla kan lufta sina åsikter om varumärket. Vidare tar 

Fournier och Avery (2011) upp att varumärken står inför en utmaning då arbetet med 

varumärket på de sociala medierna är paradoxalt. För att skaffa värdefull information om 

konsumenterna krävs kontroll, någonting som de öppna sociala medierna försvårar. På 

Web 2.0 menar Fournier och Avery (2011) att det är konsumenterna som talar medan 

varumärken får lyssna.  

 

Det finns många olika verktyg för att bygga ett varumärke och internet och sociala 

medier förväntas enligt Lis och Berz (2011) bli ett ännu viktigare verktyg för detta. 

Användandet av sociala medier kommer öka i betydelse vid arbetet med branding inom 

en snar framtid. Tillväxten av interaktiva medier har ändrat förutsättningarna när det 

                                                 
5
 Twitters hemsida. Tillgänglig: https://business.twitter.com/sv/basics/what-is-twitter/ [2012-02-28] 

6
 Twitters hemsida. Tillgänglig: https://business.twitter.com/sv/basics/what-is-twitter/ [2012-02-28] 

https://business.twitter.com/sv/basics/what-is-twitter/
https://business.twitter.com/sv/basics/what-is-twitter/
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gäller varumärkesbyggnad. Lis och Berz (2011) menar vidare att sociala medier och 

varumärkesbyggande är två koncept som kompletterar varandra. Företaget måste veta 

klart och tydligt vad de står för innan de engagerar sig på de sociala medierna men även 

hur de vill kommunicera med sina kunder något som också Ralphs (2010) belyser. Även 

syftet med aktiviteten skall enligt Lis och Berz (2011) vara genomtänkt. För att undvika 

att kommunikationen blir inkonsekvent måste företaget fastställa de varumärkesrelaterade 

aktiviteterna innan implementationen av de sociala mediestrategierna kan tas i bruk. 

Steyn (2009) beskriver att Web 2.0 tillåter relationsmarknadsföring och one-to-one 

marknadsföring mellan företag och konsument och att det är ett interaktivt och dynamiskt 

redskap för en tvåvägskommunikation. Vidare tar Steyn (2009) upp att teknologin ger 

företag möjligheten att få en djup insikt i konsumenternas behov och preferenser då de 

kan samla, analysera och använda konsumentinformation från sociala medier.    

 

Ralphs (2010) menar att sociala medier kan vara en faktor som bidrar till 

varumärkesbyggnad. Han tar upp att för att kunna positionera sig, skapa 

varumärkesidentitet och vara medveten om konsumenternas köpmöjligheter krävs det att 

företag tar hjälp utav internet. Sociala medier kan hjälpa ett företag att bygga en 

personlighet kring varumärket och göra det mer lättillgängligt för konsumenterna. 

Medierna kan också hjälpa marknadsförarna att promota produkter på ett sätt som 

konsumenterna inte uppfattar som reklam vilket kan leda till större trovärdighet. Ralphs 

(2010) menar att marknadsförarna bör skaffa sig en förståelse för varför konsumenterna 

talar om varumärket och vad det är som engagerar dem. Vidare tar han upp att 

användandet av sociala medier handlar om att öka en känsla av gemenskap, ge tillgång 

till information och kunskap och att det hjälper till att skapa en identitet, ge status och 

erkännande. Yan (2011) menar att det är nödvändigt för ett varumärke att bygga en 

kontakt med sina kunder och skapa en känsla av tillhörighet och engagemang hos dem. 

Kontakten som skapas på sociala medier skall ses som lika viktig som exempelvis den 

kontakt en flygvärdinna har med sina passagerare.   

3.4.2 Varför varumärken misslyckas på sociala medier 
 

Det finns också svårigheter med att hantera sociala medier. Christodoulides (2009) 

förklarar att “Post-internet branding” handlar om att underlätta samtal kring ett 

varumärke och att konsumenter numera använder sociala medier för att dra nytta av andra 

konsumenters erfarenheter. Konsumenten skapar utifrån detta en egen uppfattning om 

varumärket och denna uppfattning är ofta i konflikt med den bild företagen själv vill 

förmedla. Ett exempel Christodoulides (2009) tar upp är när en konsument var så 

missnöjd med reklamationshanteringen av hans iPodbatteri att han skapade en YouTube-

video som fick stort genomslag. Genomslaget blev så stort att Apple ändrade sin policy 

angående det specifika problemet. Även Krishnamurthy och Kucuk (2009) tar upp 

problematik kring de sociala medierna när konsumenter skapar så kallade “anti-

varumärkes” sajter. Deras undersökning visar att dessa sajter har en negativ påverkan på 

varumärket. Sajterna påverkar den individuella konsumtionen genom, att till skillnad från 

klagomålsajter, bygga en negativ varumärkesidentitet. Klagomålsajter fokuserar ofta på 

transaktionsmissnöje och produktkvalitet medan “anti-varumärkes” sajterna tar itu med 

djupare frågor som är av kulturell, teknisk, politisk och juridisk art. Steyn (2009) tar upp 

att sociala medier har en radikal inverkan på konsumenter och att många litar blint på 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Christodoulides%2C+George%22
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anonym information om produkter och andra konsumenters rekommendationer. Den 

kommersiella marknadsföringen blir mindre relevant när konsumenter letar information 

om olika produkter.  Att hantera kritik riktat mot varumärket menar Fournier och Avery 

(2011) är ett heltidsjobb och särskilt i de branscher som är drabbade av låg 

kundtillfredsställelse. Vidare varnar Fournier och Avery (2011) företagen att bli passiva 

åskådare och menar att en effektiv social mediestrategi bör rikta in sig på källan till 

kritiken och kan på så sätt bli involverad i diskussionen. Trots detta är det inte alltid som 

företagen har kunskapen, chansen eller rätten att rätta till en kommentar skriven av en 

konsument. 

3.5 Egen analysmodell 
 

Varumärken används för att identifiera företags produkter eller tjänster och differentiera 

de från konkurrenternas produkter eller tjänster. Företag strävar efter ett starkt varumärke 

eftersom det bidrar till många fördelar för företaget. Bland annat leder det till långvariga 

kundrelationer, en möjlighet att ta ut ett högre pris, varumärkeslojalitet, svårigheter för 

andra företag att replikera produkter och möjlighet till produktutvidgning. Ett varumärke 

består av flera olika komponenter som alla har en betydelse för ett varumärkes 

uppbyggnad och dess framgång. Hur ett varumärke uppfattas av konsumenterna kan 

enligt Aaker (1993) bero på de fyra huvudsakliga kategorierna i brand equity. Dessa är 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet och övriga associationer till 

varumärket. Alla dessa skapar värde även för varumärkesinnehavaren.  

 

Skapandet av ett varumärke kan ske med hjälp av olika verktyg. 

Marknadskommunikation är ett av dessa verktyg och spelar en viktig roll i skapandet och 

positioneringen av ett varumärke. Marknadskommunikationen är alla de medel ett företag 

använder för att informera, övertyga och påminna konsumenterna om varumärkets 

fördelar. Olika typer av marknadskommunikation kan vara traditionell media, word of 

mouth, public relations, ledarskap och sociala medier. Fokus kommer ligga på verktyget 

sociala medier som förenklat kan beskrivas som mötesplatser eller plattformar med 

information i ett öppet nätverk av människor. Det är kommunikationskanaler online som 

tillåter användarna att kommunicera med varandra och knyta kontakter och medierna 

används bland annat också för att ta del av och byta information. Detta sker genom 

exempelvis texter, bilder, ljud, videor eller åsikter. Innehållet i sociala medier är oftast 

skapat av användarna och exempel på sociala medier är Facebook, Twitter och YouTube. 

 

Analysmodellen nedan bygger på den teoretiska referensramen för denna studie och de 

olika typer av marknadskommunikation som vi anser vara de viktigaste verktygen för 

varumärkesbyggnad. Alla dessa påverkar och påverkas i sin tur av varumärket. Fokus 

kommer ligga på det relativt nya verktyget sociala medier eftersom kunderna idag kräver 

mer av företagen och vill vara en del av varumärkesprocessen. Sociala medier tillåter en 

interaktion mellan företag och konsumenterna vilket kan hjälpa till att skapa relationer 

dessa emellan (Drury 2008).    
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Figur 1. Egen analysmodell 
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4 Empiri 
 

 

I följande kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som utgör grunden för 

studiens empiriska material. Samtliga intervjuer presenteras utefter följande kategorier: 

varumärken, marknadskommunikation och sociala medier. Varje kategori följs av en 

sammanfattning av respondenternas svar. 

 

4.1 Presentation av studieobjekt  
 

Carl-Johan Magnusson  
Carl-Johan Magnusson arbetar med digital projektledning och sociala media rådgivning 

på Stendahls Reklambyrå. Bland annat arbetar han med produktionsledning av 

webbsajter, online kampanjer, elektronisk direktmarknadsföring, mobilapplikationer och 

webb-banners. Carl-Johan är även grundare av Social Media Club Göteborg som är en 

klubb för alla som är intresserade av och vill prata med andra intresserade om 

kommunikation på internet och via sociala medier. Han är inte längre ansvarig för 

klubben men fortfarande medlem. 

 

Mathias Eriksson  
Mathias Eriksson är ”Content strategist” och grundare av företaget MatterHQ. Matter är 

en Content Marketing byrå eller innehållsbyrå vilka skapar läsvärt innehåll som reklam 

för att bygga relationer. Det Matter har gjort sig mest kända för är att lägga upp en plan 

för hur företag gör kreativ kommunikation över tid och inte i kampanj och de använder 

den hela sociala webben som sitt spelfält.  

 

Johan Gromark  
Johan Gromark är VD och arbetar som varumärkeskonsult på företaget Label. Label är 

managementkonsulter med fokus på varumärken och arbetar med analys, 

strategiutveckling, implementering och uppföljning av varumärkesarbetet.  

 

Eva Ossiansson  
Eva Ossiansson är en varumärkesdoktor och arbetar med varumärken utifrån många olika 

plan. Hon hjälper bland annat företag som har problem när det gäller deras varumärken 

och har forskat en del kring varumärken. Hon arbetar i gränslandet mellan akademin och 

näringsliv och är också universitetslektor och ansvarig för en del utbildningar på 

handelshögskolan i Göteborg.  

 

Annika Lidne  
Annika Lidne driver företaget Disruptive Media som är ett konsultföretag som hjälper 

chefer, marknadsförare och kommunikatörer att förstå och dra nytta av de nya 

möjligheterna i den pågående revolutionen inom digitala medier och nätverksekonomin. 

Hon arbetar som online strateg och konsult i sociala medier och affärsutveckling. Annika 

är en entreprenör och publik talare.  
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Annica Thorberg  
Annica Thorberg är social media strateg och föreläsare. Hon driver företagen 

Surprisehouse & Marketinghouse vilket båda är konsult- och utbildningsföretag dock 

med helt olika inriktningar. Marketinghouse ger utbildning och rådgivning inom sociala 

media och använder integrerad marknadskommunikation som sin kanal.  

 

Jerry Silfwer 
Jerry Silfwer är operativ chef på Whispr Group, en social media byrå med kontor i både 

New York och Stockholm. Jerry Silfwer driver även bloggarna ”Doktor Spinn” och 

”jerrysilfwer” och han har stor erfarenhet av arbetet med sociala medier.  

4.2 Resultat av djupintervjuer 

4.2.1 Varumärken 

4.2.1.1 Carl-Johan Magnusson 
 

Enligt Magnusson är ett varumärke den typ av känsla som ett produktnamn förmedlar, 

han menar att den övergripande bilden är det som skapar varumärket. Till exempel är 

varumärket Volvo mycket mer än namnet. Det förmedlar känslor som säkerhet och att det 

är ett premium varumärke, åtminstone utomlands. Han menar att allt det människor får i 

tankarna när ett varumärke nämns är det som skapar varumärket. Hur företaget och 

varumärket själva väljer att positionera sig, vilken image de vill förmedla och vilken 

image de faktiskt har skiljer sig åt. Företag bör se efter den image de har och profilen de 

vill förmedla. 

 

Magnusson menar alltså att ett varumärke är uppbyggt av de samlade känslor människor 

har till det, det är det människor känner och de intryck de får när de kommer i kontakt 

med varumärket. Han påpekar att alla företag i sig inte är varumärken utan det är mer 

allmänt känt att deras produkter också är varumärken. Han pratar om exemplet Volvo 

som är det ursprungliga varumärket och som människor har en känsla till men också att 

deras produkter, bilarna SC60 och V70 är varumärken i sig. Magnusson menar att det 

finns företag som har en mängd olika varumärken, som var för sig är kända, även om 

varumärket bakom inte är lika känt. Ett exempel är Unilever som man som konsument 

genast funderar över vad de gör. De gör bland annat schampo och tandkräm men deras 

varumärken som Pepsodent är mer kända. Magnusson menar också att konsumenten 

associerar en viss typ av produkt unikt till enbart ett varumärke.  

 

Enligt Magnusson är varumärken som har gjort skillnad för konsumenterna ett starkt 

varumärke. Till exempel menar han att Google har gjort en otroligt stor skillnad för 

konsumenterna. Det som han anser att Google lyckats med är att de gör en tjänst som 

underlättar för konsumenten och deras nya tjänst Google+ ska vara deras nya masterplan 

för att ta upp kampen mot ett annat starkt varumärke, Facebook. Google är oerhört 

dominerande på marknaden och ett ytterst starkt varumärke. Magnusson anser att det är 

svårare att nämna svaga varumärken än starka. Han menar att om det är ett mycket svagt 

varumärke känner människor ofta inte till det. Men han menar att ett svagt varumärke 
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generellt kan definieras som ett varumärke som företag inte lyckats etablera hos några 

människor och som inte inbringar någon känsla hos någon. 

4.2.1.2 Mathias Eriksson 
 
Eriksson anser om ett företag har en identitet, ett namn, ett ord, en bild eller liknande är 

det ett varumärke. Han menar att sådant som väcker associationer hos människor är det 

som skapar ett varumärke. Ett exempel på varumärkesdefinition Eriksson anser bra är “A 

brand is an organisation with a soul”. Han menar att Mathias Eriksson är ett varumärke, 

att hans företag Matter är ett varumärke etc. Eriksson menar att ett varumärke är vad som 

uppstår i människors tankar och företag kan påverka hur människor uppfattar deras 

varumärke i alla aktiviteter som görs under varumärkets namn. 

 

Eriksson menar att ett av världens starkaste varumärken är Google. Ett annat exempel på 

ett starkt varumärke menar han är Apple. Dessa två varumärken är helt olikt uppbyggda i 

sina värderingar men tilltalar många människor. Eriksson påpekar att det som driver 

människor till köp är att människor vill känna gemenskap och tillhöra en grupp. Det är 

alltså inte pris, kvalitet, design som styr köpet utan viljan att höra till ett sammanhang. 

Varumärket Apple ger en tillhörighet, människor vill använda Apples produkter för att 

det känns bra och Eriksson anser att de medvetet arbetat med varumärket för att skapa 

den “sekt” som finns kring varumärket. Enligt Eriksson är alltså varumärken som skapar 

en tillhörighet starka varumärken. Google är ett starkt varumärke framförallt som 

arbetsgivare då de har bra rykte. Det menar han att Apple inte har på samma sätt. Det 

Eriksson anser gör både Google och Apple som starka varumärken är upplevelsen av 

produkten i sig. Han anser också att det handlar om att vara bäst, att ha en riktigt bra 

produkt och användarupplevelse.  

 

Svaga varumärken är enligt Eriksson svårare att definiera, han anser dock att det finns 

massor men att de är svåra att peka ut. Ett varumärke som skapar lite engagemang menar 

han kan vara ett svagt varumärke. Ett exempel är Garant eller egenmärkta varor, där 

företag enbart tar ett koncept och kör över sina underleverantörer. Eriksson påpekar att ett 

varumärke ska ha en tydlig avsändare och att det ska stå för någonting.  

4.2.1.3 Johan Gromark 
 

Enligt Gromark använder många varumärket som ett sätt för att leda och styra sin 

organisation. Förutom att vara attraktiv på marknaden mot sina kunder och potentiella 

medarbetare är varumärkets uppgift att vara det samlade kittet för organisationen. 

Varumärket är även ledstjärnan och visionen framåt. Gromark menar att varumärken har 

förmågan att både knyta ihop det interna perspektivet men också att det har en mycket 

tydlig extern utgångspunkt. Vidare menar han att de flesta tänker på den externa 

utgångspunkten först men att varumärket också naturligtvis skall vara ledstjärnan inåt. 

Det är inte alla företag som arbetar med det varumärket på det här sättet eller har kommit 

till den insikten men många organisationer intresserar sig för dessa frågor idag. 

Organisationer brukar använda kärnvärden för att beskriva vad de vill göra i 

organisationens namn och anmärka sina viktigaste beståndsdelar och värderingar. Vilka 

beståndsdelar ett varumärke är uppbyggt av beror på vilken del i varumärket det handlar 
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om. Gromark talar även om en personlighetsmetafor, att varumärket beskrivs mer som en 

personlighet, vilket han anser kan vara ganska effektivt. 

 

Innebörden av ett varumärke menar Gromark är komplext då det efterfrågas en definition 

som är klar men problemet med varumärken är att det är ett ganska svårfångat begrepp 

och fenomen. Vidare menar han att hans syn på varumärken är ganska vid och lite 

abstrakt och varumärket är länken mellan organisationen och omvärlden. Mellan 

organisationen och omvärlden blir det ett dynamiskt samspel där organisationen använder 

varumärket som utgångspunkt i den interaktion de har med sina intressenter. Vidare tar 

Gromark upp att ett varumärke är både ett system men att det också kan beskrivas som en 

vision och en målbild som en organisation har. Varumärket står för det som 

organisationen vill bli kända för i framtiden, vad de vill uppnå, deras värderingar, vad 

företaget vill stå för och utstråla. Sedan är det naturligtvis basegenskaperna som att 

varumärket är ett juridiskt skydd, ett namn, en grafisk formgivning av varumärket. Dessa 

är egenskaper företaget inte måste ha men det är ett element som är centralt i ett 

varumärke. Gromark menar vidare att det finns många definitioner och att det används 

som ett löfte från företagen till konsumenten.  

 

Han menar att vissa, till exempel reklamare, anser att varumärket bara finns i 

konsumentens medvetande och då har de lagt alldeles för stort vikt på varumärkets 

image. Andra aktörer, som är mer designinriktade, pratar mer om varumärkesidentitet 

istället. Då är det identiteten som är det viktiga och företaget måste få igång bra riktlinjer 

för hur det ska se ut grafiskt och visuellt. Sen finns det aktörer som har en mer holistisk 

syn där de säger att imagen är en viktig utgångspunkt. De kopplar också på 

organisationsperspektivet, att de får in strategi, vision och även organisationskultur i 

varumärket. Vidare tar Gromark upp att varumärket är i mitten av det dynamiska 

samspelet mellan en avsändare och en mottagare. I detta samspel finns de som företräder 

synen att varumärket bara finns i huvudet på konsumenter, alltså varumärkets image, där 

blir varumärkesägaren ganska maktlös. I samspelet finns också de som har en för stor 

tilltro på varumärkets förmåga att verkligen påverka. Där varumärket ska förtrolla och 

förvandla konsumenten, alltså varumärkesidentiteten. Gromark anser att det handlar om 

att se båda delarna och hitta en balans mellan dem så att varken det interna eller det 

externa perspektivet får övervikt.  

 

Gromark menar att positionering är en mycket central del i varumärkesplattformen och 

varumärkesstrategin. Vidare menar han att produkter kommer och går men att 

varumärken består och det talar för vilken strategisk vikt man som företag bör fästa kring 

varumärken. Vidare tar Gromark upp att det är många, särskilt ingenjörsstyrda företag, 

som lägger mycket av sitt engagemang på produkten och varumärket är någonting som 

kommer väldigt sent. Det är på marknadsavdelningen som företaget sedan skall göra ett 

fint varumärke. Personer som arbetar med affärsutveckling anser att varumärket kommer 

allra sist när allt ska “krönas” och paketeras och göras fint. 

 

Gromark tar upp Apple är ett av världens starkaste varumärke. Gromark anser att det 

finns en otrolig fokus på Apples produkter och det är nästan på det sätt Apple har byggt 

sitt varumärke. Reklamen för Apples produkter gör alla andra åt dem gratis så det 
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behöver Apple inte lägga några pengar på längre. Det är produkterna, butikerna, hur 

företaget agerar som bygger bilden av varumärket. Det finns hur många som helst starka 

varumärken, i Sverige finns till exempel H&M och IKEA. I alla dessa tre fallen har 

varumärkena otroligt lojala och återkommande kunder som gärna rekommenderar och är 

nästan smått fanatiska. Det gäller kanske särskilt Apple och IKEA. Detta är en mycket 

viktig del i brand equity då det handlar just om varumärkeslojalitet. Vidare menar 

Gromark att lojalitet nästan kan ses som ett slutmål i varumärkesprocessen vilket är att 

skapa en hög lojalitet hos konsumenterna och gärna att de blir så lojala att de själva 

agerar säljare och rekommenderar varumärket till vänner och bekanta. 

 

Ett exempel på ett svagt varumärke menar Gromark är Carema och att det beror på att 

folk hatar dem, det är dock ingen motsats till att vara en lojal konsument. Gromark 

belyser att konsumenten kan vara beteendelojal mot exempelvis ComHem för att 

konsumenten inte byter leverantör men att denne inte är attitydslojal om konsumenten 

tycker om varumärket. Det är därför en skillnad mellan beteende- och attitydslojal. 

4.2.1.4 Eva Ossiansson 
 
Ossiansson menar att det finns oerhört många definitioner av ett varumärke. Hon menar 

att varumärket kan vara en slags bild som finns i människors sinnevärld. När människor 

tänker varumärke tänker de många gånger fysisk produkt eller liknande men då är det 

produkten, det är inte varumärket. Varumärket är istället någonting som bildas i 

människors sinnevärld och hjärterum. Arbetet med att bygga varumärken och underhålla 

det handlar om att hantera människors uppfattningar kring varumärket. Detta menar 

Ossiansson är ett komplicerat arbete och därför är definitionen av ett varumärke 

komplext, det är svårt att ta på och säga vad som finns där eftersom det betyder olika 

saker för olika människor. Hon menar att samma varumärke kan uppfattas på olika sätt av 

olika personer.  

 

Vidare menar Ossiansson att varumärken kan ses utifrån ett klassiskt perspektiv. Det har 

alltid funnits en bild av vad ett varumärke är, som också är ett klassiskt sätt på hur 

människor ser på marknadsföring överhuvudtaget. Perspektivet kan ses som ett säljande 

företag som bygger sitt varumärke genom att de bestämmer vad varumärket ska stå för, 

att det ska ha ett antal kärnvärden etc. Företaget bestämmer hur de ska profilera 

varumärket i marknadskommunikationen och sedan positionerar företaget varumärket 

och har då förhoppningen att konsumenter ska köpa det. Ossiansson menar att det då 

händer någonting hos konsumenterna, de får en uppfattning och kundens uppfattning blir 

då företagets image. Ossiansson menar att beståndsdelar av ett varumärke kan ses som 

teknikaliteter. Men att det egentligen handlar om känslor och hur företag kan definiera 

känslor och vad dessa känslor förknippas med. Bortsett från det mer klassiska 

perspektivet på varumärken finns det ett perspektiv som är mer sociokulturellt. Enligt 

Ossiansson är den sociokulturella synen på varumärken att konsumenterna bygger 

varumärkena. Vidare menar hon att det är i möten mellan konsumenterna och företagen 

saker händer och det är här varumärken uppstår. I det sociokulturella perspektivet handlar 

det mer om vad konsumtionen av en produkt ger upphov till och de möjligheter 

konsumtionen ger upphov till. 
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Ossiansson anser att interaktionen mellan konsumenter och företag är det som gjorts att 

varumärken skapats och anser att det alltid har varit så. Hon menar dock att det är mer 

tydligt idag. Hon menar att hur vi ser på ett varumärke idag och hur det har definierats 

från början skiljer sig åt. Långt tillbaka i tiden pratades det om märkning. Det är främst i 

dagens konsumtionssamhälle som interaktionen mellan konsumenter och företag har 

blivit alltmer viktigt och betonat. Ossiansson påpekar att människor alltid har haft behov 

av att synas eller höras på ett eller annat sätt, men att det har tagit sig i lite olika uttryck. I 

vårt konsumtionssamhälle och överflödssamhälle menar hon att det blir alltmer viktigt att 

sticka ut. Hon anser att det är två paradoxer, att som människa känna tillhörighet i en 

grupp eller känna sig som en unik individ. 

 

Ossiansson tar upp Apple som ett starkt varumärke. Hon menar att Apple från början 

arbetade med en slags “underdog” mentalitet och byggde upp en samhörighetskänsla hos 

människor kring sitt varumärke. Numera står företaget i ett gränsland eftersom helt 

plötsligt har deras produkter blivit en produkt som alla använder och då blir det inte lika 

“häftigt” att äga en Appleprodukt. Apple har valt att gå sin egen väg, därför är det 

fortfarande ett starkt varumärke eftersom de konstruerar och kommer med produkter som 

inbringar en känsla av behov hos människor. Ett annat starkt varumärke anser Ossiansson 

vara IKEA som hon nämner som ett annat, förutom Apple, klassiskt exempel. Hon menar 

att IKEA är starkt tack vare sin starka företagskultur och att varumärket ligger djupt rotat 

ända från ledarskapet och ned.  

 

Ett svagt varumärke menar Ossiansson kan vara SAAB. Hon menar att SAAB har haft ett 

beteende som inneburit att de vägrat ändra på någonting i organisationen trots att det 

sättet de har inte fungerar eller ens säljer deras produkter. Hon menar att fastän SAAB är 

ett känt varumärke är det är svagt ändå eftersom de inte lyckas sälja sina produkter och de 

slår inte igenom till folkmassan. Ett annat svagt varumärke menar Ossiansson är SJ. Hon 

anser att företaget egentligen har en stor potential men det är så misskött. Hon menar att 

SJ har ett dåligt ledarskap, att det sköts dåligt och de kan inte ens leverera en transport 

från punkt A till punkt B. SJ har misslyckats totalt, de klarar inte ens att leverera 

grundprodukten. 

4.2.1.5 Annika Lidne 
 
Enligt Lidne är ett varumärke allt och alla som har en unik och identifierbar identitet och 

som omvärlden har någon åsikt kring. Hon anser att varumärken behöver en unikt 

identifierbar identitet och att ett bra varumärke idag måste grunda sig på att företaget har 

en framsynt och transparent kultur. Värderingar får heller inte hindra varumärket från att 

agera som det behöver för att nå framgång. Vidare menar Lidne att varumärket i 

framtiden kommer att ha väldigt lite att göra med vad vi idag förknippar med 

marknadsföring. Det kommer ha betydligt mer att göra med företagets kultur och 

värderingar eftersom hela värdekedjan från kunskap och idé över produkt/tjänst till 

kundsupport och eftermarknad grundar sig i det. 

 

Apple är ett varumärke Lidne anser är starkt. Hon menar att företaget har så bra produkter 

att de inte behöver marknadsföras, så bra service att folk blir trogna och så smart kassa- 

och logistikmanagement att de kan låsa konkurrenterna ute och behålla 
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marknadsledningen då konkurrenterna endast kan göra sämre produkter i brist på 

komponenter. En annat starkt varumärke anser Linde är Evernote. Evernote har målet att 

endast fem procent av kunderna ska vara betalande men erbjuda en bra gratisprodukt att 

de övriga 95 procenten vill betala för produkten, vilket är någonting som fungerar. Vidare 

menar hon att folk älskar Evernote och rekommenderar det till varandra. ComHem är ett 

varumärke som Lidne anser vara svagt. ComHem är så avskytt att folk anstränger sig för 

att inte flytta in i en bostad med ComHem som leverantör och företaget halkar ständigt 

ner i kvalitetsundersökningar. Ytterligare ett varumärke som Lidne anser är svagt är 

Microsoft då hon anser att trots stor marknadsdominans är det varumärket som folk 

älskar att hata. Lidne anser att Microsoft har gått kräftgång de senaste tio åren och inte 

lyckas utöver spelsidan med Kinect och Xbox att ge intryck att de hänger med i den 

digitala utvecklingen. Därför anser hon att Microsoft ständigt misslyckas i konkurrensen 

med Apple och Google.  

4.2.1.6 Annica Thorberg 
 
Enligt Thorberg är ett varumärke en värdering och uppfattning om något eller någon. Det 

ska ge en uppfattning om en person, en produkt/tjänst eller företags värde i externa ögon. 

De beståndsdelar Thorberg anser ett varumärke är uppbyggt av är både bild, text och 

värderingar samt kärnvärden eller uttryck. Starka varumärken är enligt Thorberg 

företagen Apple och IKEA. Dessa bolag har lyckats bygga starka värderingar kring sina 

produkter vilket gör att människor identifierar sig med dem och deras produkter/tjänster. 

Ett svagt varumärke är enligt Thorberg företaget Cloetta. Det är svagt eftersom dess 

produkter enskilt är starkare varumärken än företaget bakom. Ännu ett svagt varumärke 

är enligt Thorberg företaget Twilfit. Hon ställer sig frågan, vem är egentligen 

målgruppen?  

4.2.1.7 Jerry Silfwer 
 
Enligt Silfwer är ett varumärke summan av människors upplevelser av en specifikt 

avgränsad entitet eller företeelse. De beståndsdelar som han anser att varumärken är 

uppbyggda av är kommunikation och sinnesintryck. Två starka varumärken är enligt 

Silfwer H&M och IKEA. Han menar att det inte enbart är starka för att de kommunicerar 

väl relativt till sin storlek utan även för att kulturen genomsyrar uppträdandet. Vidare 

menar Silfwer att svagare varumärken är de som kämpar för att stå ut i ett hav av 

liknande varumärken, det vill säga varumärken som inte har hittat en avgränsning som 

accepteras av en kritisk massa. 

4.2.2 Sammanfattning Varumärken 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av det vi anser är det mest framträdande av 

respondenternas svar inom kategorin Varumärken. 

 

Det finns många definitioner av ett varumärke men innebörden är ofta densamma. Enligt 

våra respondenter är varumärket den känsla eller de tankar och associationer som uppstår 

i människors sinnevärld och ett varumärke kan uppfattas på olika sätt av olika människor. 

Varumärket kan också vara ett namn, ett ord, en bild, kärnvärden eller uttryck och 
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värderingar som företaget förmedlar. Det är allt och alla med en unik identifierbar 

identitet. Varumärket kan ha som uppgift att vara det samlade kittet, en ledstjärna och en 

vision framåt för en organisation. Varumärket är ett löfte från ett företag till en kund. Vad 

ett varumärke är uppbyggt av beror enligt våra respondenter på vilken del i varumärket 

det handlar om. En organisation måste ha bland annat kärnvärden för att anmärka sina 

viktigaste beståndsdelar och för att beskriva vad de vill göra i organisationens namn. 

Varumärken förr skapades med hjälp av märkning men numera är det vanligare att 

varumärket skapas av interaktionen mellan företag och konsument. Det är i dessa möten 

saker händer och det är här varumärken uppstår.  

 

Det finns både starka och svaga varumärken. Egenskaper som ett starkt varumärke kan ha 

är bland annat att det skapar en tillhörighet och människor vill känna gemenskap till en 

grupp. Det är viktigt att starka varumärken gör skillnad och underlättar för 

konsumenterna. Våra respondenter anser att starka varumärken har otroligt lojala och 

återkommande kunder. Starka varumärken kan ha starka produkter som skapar ett behov 

och de behöver inte marknadsföra sig eftersom de trogna kunderna gör reklamen åt dem. 

Även en stark företagskultur nämns som en viktig egenskap hos starka varumärken. De 

mest framstående starka varumärkena som våra respondenter nämner är Apple, IKEA och 

Google. Svagare varumärken anser respondenterna är svårare att definiera. Det kan vara 

så att människor ofta inte känner till varumärken om de är svaga och att varumärket inte 

har lyckats etablera någon känsla hos någon människa. Ett svagt varumärke kan skapa lite 

engagemang om det inte står för någonting. Varumärken kan också vara svaga enligt våra 

respondenter om de är hatade och misskötta. Andra egenskaper som tas upp för svaga 

varumärken är dåligt ledarskap, oidentifierad målgrupp, misslyckande av produkter och 

att varumärket inte sticker ut i massan. Exempel på svaga varumärken som nämns är SJ, 

ComHem och matkedjors egenmärkta varor.  

4.2.3 Marknadskommunikation  

4.2.3.1 Carl-Johan Magnusson 
 
Magnusson menar att ingen marknadskommunikation är bättre än någon annan utan att 

det istället beror på vilket varumärke det handlar om. Han menar att det beror på vad 

företaget vill förmedla med varumärket och inget media är nödvändigtvis sämre än det 

andra utan det beror vilken situation företaget befinner sig i. Exempelvis menar han att 

event kan vara mycket bra strategi för att positionera vissa varumärken.  

4.2.3.2 Mathias Eriksson 
 

Eriksson menar att företag påverkar sitt varumärke genom att engagera andra människor 

genom läsvärdet och innehållet måste vara av hög kvalitet om det ska finnas på de sociala 

medierna. Den del av marknadskommunikationen som är engagerande och löpande anser 

han är viktigast. Kampanjer bygger kanske varumärkeskännedom men inte alls lika 

mycket varumärkesengagemang. Eriksson menar att företag bygger varumärket när 

konsumenten umgås med varumärket och använder dess produkter. Det är när 

konsumenten möter företagets kommunikation i form utav exempelvis 
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produktförpackningar. Han menar att företag kan påverka marknadskommunikation 

genom att vara aktiv i samtalet med konsumenterna. 

 

Framgångsrika företag är enligt Eriksson de som är villiga att lyssna och engagera sig i 

hur människor uppfattar deras varumärke. Enligt Eriksson kan kommunikationen ses i 

flera steg. Från början fokuserades det på produkten, det var en envägskommunikation. 

Numera måste företag ge någonting bra för att sedan också kunna få någonting bra 

tillbaka. Det kan vara ibland annat i form utav feedback. Eriksson menar att det gamla 

budskapet, Sändare- Budskap- Mottagare är fullständigt irrelevant idag. Idag måste 

företag se marknadskommunikationen som ett kretslopp. Företag måste vara noga med att 

lyssna på konsumenternas kommentarer, engagera sig och varumärken som lyckas med 

det kommer att lyckas. Eriksson menar att företagen måste vara mer som en människa. 

Eriksson menar att om ett företag ska bygga ett varumärke idag finns det många 

alternativ, det kan vara bra att bland annat delta på mässor, att arbeta med public relations 

eller sociala medier. Vidare menar han att varumärkesbyggnad idag jämfört med före 

internet är att företagen måste lyssna. En dialog måste skapas och att företagen behöver 

bli skickliga på att hantera den dialogen. 

4.2.3.3 Johan Gromark 
 

Enligt Gromark kan det generellt inte sägas vilken typ av marknadskommunikation som 

är speciellt viktig för att bygga ett varumärke. Han anser att det är beroende på vad för 

målsättningar företaget har och vad de vill uppnå med sin marknadskommunikation. 

Gromark menar att det för ledaren i företag finns en möjlighet med dialogen som uppstår 

på sociala medier. Han tar upp att det är många personer som till exempel följer Richard 

Branson, VD för företaget Virgin. Sociala medier är en fantastisk möjlighet för en ledare 

att gå ut och kommunicera med omvärlden. Förutom konsumenterna menar Gromark att 

det är många av Bransons medarbetare som också lyssnar på vad han säger, så sociala 

medier är en oerhört effektiv kanal för en ledare. 

4.2.3.4 Eva Ossiansson 
 
Enligt Ossiansson arbetar företag med marknadskommunikation på lite olika sätt. Det 

finns ett klassiskt sätt för hur företag arbetar med marknadskommunikation och för hur 

de arbetar idag. Detta anser hon skiljer sig lite åt på grund av hur företaget ser på sin 

omvärld och var företaget befinner sig och hur länge de har funnits på marknaden. Hon 

menar att en del företag väljer det klassiska sättet där de arbetar med att få människor att 

bara vilja ha deras produkter eller trycka ut produkter etc. Ossiansson anser det idag går 

mer och mer mot andra former utav marknadskommunikation som är indirekta. Numera 

ser, eller förstår, konsumenterna inte ens det kommersiella budskap som de nås av och 

eftersom det är svårt att använda de traditionella medierna för att nå ut försöker företag 

hitta andra former. Enligt Ossiansson kan detta vara rena PR-aktiviteter. Till exempel 

menar hon att var och varannan artikel vi läser i tidningen idag ofta är planterade av en 

PR-byrå vilket människor ofta inte är medvetna om.  

 

Vidare menar Ossiansson att det betydelsefulla gällande marknadskommunikation är att 

skapa. Beroende vilket uttryck företaget har, vad det är för typ av företag, vad det är för 
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varumärke och vilken typ av konsumenter företaget arbetar mot kommer uttrycket på 

marknaden spela roll. Hon menar att företag vill arbeta mer genom konsumenterna, att 

konsumenterna ska känna sig mer delaktiga och det är en faktor till varför företag numera 

arbetar med sociala medier. Ossiansson påpekar att företag ofta arbetar med många olika 

former av marknadskommunikation och att de kombineras ihop. Hon anser att det är svårt 

att säga exakt vilken marknadskommunikation som företag bör satsa på men hon menar 

att det är många andra typer av kommunikationssätt förutom de klassiska, som vinner 

mark, däribland sociala medier och PR aktiviteter. 

 

Ossiansson menar att det är viktigt för ett starkt varumärke att ha starka och bra ledare, 

att ha ledstjärnor som verkligen visar vad företaget tror på och fullfölja det fullt och inte 

byta väg, ändra om etc. Hon påpekar att det finns likheter mellan IKEA och Apple då 

båda varumärkena har en stark ledare och nästan en religiös känsla över varumärket.  

4.2.3.5 Annika Lidne 
 
Enligt Lidne finns det ingen marknadskommunikation som är mer betydelsefull än någon 

annan utan hon anser att bra produkter eller tjänster säljer sig självt och att 

marknadskommunikation ska aldrig vara annat än att få den processen att skala snabbare. 

Vidare menar hon att användandet av sociala medier inte automatiskt skapar PR kring 

varumärket utan att företaget måste bygga upp en närvaro över tid och bidra med konkret 

värde för att få följare. Företag måste arbeta med Pay it forward och inte bara lägga upp 

en massa marknadsföring som är bra för företaget själv, vilket är en del hon anser många 

företag missar. 

4.2.3.6 Annica Thorberg 
 
Thorberg anser att alla av företagets valda kommunikationskanaler i 

kommunikationsstrategin är betydelsefulla vid byggandet av varumärket beroende på 

vilken typ av verksamhet. Hon menar att det kan vara Webbplatsen, sociala media 

kanaler, annonser, nyhetsbrev eller trycksaker. Vidare menar Thorberg att journalisters 

allt viktigare informationskanal är bland annat Twitter och genom att bevakar sociala 

media områden via Google Alerts får man som företag bra uppslag kring artiklar som 

skrivs kring deras expertområden. 

4.2.3.7 Jerry Silfwer 
 

Silfwer anser att det helt och hållet beror på organisationens syfte och mål när det 

kommer till vilken typ av marknadskommunikation som anses vara mest betydelsefull för 

ett företag. Han menar att det därför är skilt från fall till fall. Silfwer anser att 

användandet av sociala mediet skapar PR kring varumärket eftersom PR är lika med de 

relationer som ett varumärke har med sina nyckelpubliker. De sociala medierna blir givet 

med det enorma genomslag de har och också den mest centrala aspekten vid sidan av 

budskaps-/positioneringsarbetet i PR-hänseende. 
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4.2.4 Sammanfattning Marknadskommunikation 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av det vi anser är det mest framträdande av 

respondenternas svar inom kategorin Marknadskommunikation. 

Våra respondenter anser att det inte går att säga om någon marknadskommunikation är 

bättre än någon annan vid uppbyggnad av ett varumärke. Det beror helt på vilken typ av 

företag det är, vilket varumärke det handlar om, vilken situation de befinner sig i eller 

vad varumärket vill förmedla och till vilka. Många företag arbetar därför med olika typer 

av marknadskommunikation i olika kombinationer.  

 

Marknadskommunikationen skiljer sig en aning från förr och nu. Det klassiska sättet att 

arbeta med marknadskommunikation var att trycka ut produkter till konsumenterna med 

konceptet sändare-budskap-mottagare. Numera är kommunikationen mer indirekt och 

interaktiv, mer som ett kretslopp, konsumenten förstår ofta inte att det är ett kommersiellt 

budskap de nås av. Idag vill företagen också arbeta genom konsumenterna, att 

konsumenterna ska känna sig mer delaktiga i varumärket och det är en faktor till varför 

företagen numera arbetar med den interaktiva kommunikationen. Företagen måste lyssna 

på konsumenterna och en dialog måste skapas som företagen måste vara aktiva i och 

skickliga på att hantera för att lyckas. Bra produkter eller tjänster säljer sig själva och 

marknadskommunikationen ska aldrig vara annat än att få den processen att gå snabbare.  

 

Marknadskommunikation kan bland annat vara olika typer PR-aktiviteter. Idag är det 

svårt att nå ut via de traditionella medierna och därför försöker företag hitta andra former 

att nå ut, detta kan bland annat vara genom sociala medier. Sociala medier kan bidra till 

skapandet av PR eftersom PR är lika med de relationer ett varumärke har med sin publik. 

En av respondenterna anser dock att sociala medier inte automatiskt skapar PR kring 

varumärket utan att det kräver närvaro över tid och att det bidrar med konkret värde. 

Ledarskap kan också vara en typ av marknadskommunikation som påverkar varumärket 

eftersom en ledare har en möjlighet att vara en del av dialogen som uppstår på sociala 

medier, vilket kan leda till att förtroende skapas. Ledaren kan gå ut och kommunicera 

med omvärlden. Ledare kan också påverka varumärket positivt, en stark ledare kan bland 

annat vara en ledstjärna som visar vad företaget tror på.  

4.2.5 Sociala medier  

4.2.5.1 Carl-Johan Magnusson 
 

Enligt Magnusson är sociala medier ett redskap för människor att kommunicera via, 

vilket de har kunnat göra även långt innan internet fanns. Att sociala media har kommit 

till internet menar han bara gjort att det fått en ännu större spridning och han belyser att 

allting inte började med Facebook utan bara att de sociala medierna har hamnat mer i 

rampljuset. Magnusson tar upp Familjeliv och Svenska fans som exempel på gigantiska 

forum som funnits länge och att dessa forum var och en för sig har mer följare än Twitter. 

 

Magnusson menar att sociala medier är ett verktyg för att föra ut ett budskap och låta 

kunderna ta del av det och sedan låta kunderna engagera sig i varumärket till viss del. 
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Han menar att det beror vilken typ av produkt företaget har om de ska engagera sig i 

sociala medier. Magnusson hör till dem som säger att sociala medier är inte nyckeln till 

framgång för nödvändigtvis alla företag. Han menar att många företag egentligen inte är 

mogna för sociala medier då företaget måste använda det fullt ut, vilket sociala medier 

handlar om. Det viktigaste om man som företag ska engagera sig i sociala medier anser 

Magnusson är att företaget tar del av mediet ordentligt och inte bara upplyser sina 

konsumenter att besöka företagets Facebook-sida utan någon aktivitet måste ske där. 

Vidare påpekar han att företaget inte måste vara väldigt engagerad i det sociala mediet 

men måste åtminstone göra någonting. Användandet av sociala medier gör att företag 

skapar ytterligare en kontaktkanal för konsumenterna. Magnusson menar att det är viktigt 

att ett företag har en bild eller en vision om varför de vill befinna sig på ett visst media. 

Vidare tar han upp att det är svårt att veta vilket företag som kommer lyckas på 

exempelvis Facebook. Magnusson tror att sociala medier är mer engagerande om det är 

ett business to consumer-företag (B2C) som använder det än ett business to business-

företag (B2B). Då konsumenter lägger ner egna pengar menar Magnusson att de berör 

dem mer.  

 

De möjligheter Magnusson ser med sociala medier är att företagen får möjlighet att 

kommunicera med kunden. Han tar upp att det finns otroligt många fördelar med sociala 

medier, det gäller bara att få företag att inse att de ska använda sociala medier på alla plan 

i företagets organisation. Till exempel kan personalavdelningen använda det i 

rekryteringssyfte vilken får dem att framstå som smarta och engagerade. Vidare tar han 

upp att det ofta talas om att marknadsavdelningen kan arbeta med sociala medier och att 

deras aktiviteter kan representera hela företaget i sociala medier. Problemet är bara att 

marknadsavdelningen egentligen arbetar med marknadsföring. Den del av företaget som 

arbetar med produktutveckling har en fantastisk möjlighet att via sociala medier få in 

information från kunderna där de kan fråga dem vilka egenskaper de vill att företagets 

produkter ska ha. I detta syfte menar han att sociala medier är ett sätt för företag att hålla 

igång en dialog. Det är viktigt att engagera alla intressenter i det sociala mediet eftersom 

både anställd och aktieägare är intresserad av varumärkets framgång. 

 

Enligt Magnusson kan sociala medier vara mycket dåligt om företaget engagerar sig utan 

att veta varför de är där och tror att sociala medier ska rädda allting och eftersom det är 

gratis slipper företaget göra Tv-reklam etc. Vidare menar han att företag måste se sociala 

media som en del av mediemixen och anta redskapet för vad det är. Magnusson tar upp 

att impopulära företag inte gynnas av sociala medier utan risken är att medierna blir 

ytterligare en kanal att klaga på företaget och då offentligt. Han ställer sig frågan om det 

är nödvändigt att visa att man som företag är transparent och hänger med i tiden när 

utgången eventuellt blir sämre. Han menar dock att företag ska fundera över hur de kan 

hantera kritiken på ett bra sätt. Magnusson belyser återigen att ska ett företag ge sig in på 

sociala medier ska de ha klart för sig varför de vill vara där och vad de vill kommunicera. 

Har företaget löst det har de kommit en bra bit på vägen. 

 

Magnusson anser att många företag slänger sig in på sociala medier utan att riktigt veta 

varför. De vill finnas på sociala bara för att de tror att det är bra att vara där. Många 

kanske har uppfattningen att det inte är nödvändigt för små företag att finnas på sociala 
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medier men det håller inte Magnusson med om. Han menar att ett stort varumärke redan 

har vissa relationer. Små varumärken däremot har inte dessa relationer och borde därför 

finnas på sociala medier, han anser att det är väldigt viktigt för små och enskilda företag 

att bygga upp relationer. Framförallt anser han att ju mindre företaget är desto mer kan de 

engagera kunderna. Företaget kommer inte få två miljoner följare på Facebook som 

Coca-Cola till exempel men de 100 de kanske får som följare är oerhört viktiga. Han 

menar att det snarare är ännu viktigare för mindre företag än större att finnas på sociala 

medier. 

4.2.5.2 Mathias Eriksson 
 

Enligt Eriksson kan det vara så att många företag kastar sig ut på sociala medier utan att 

riktigt veta hur de ska agera väl där. Han menar att många företag anser att de måste vara 

på till exempel Facebook. Följaktligen blir då frågan, varför då, vad vill ni som företag 

säga etc. Han menar att det är viktigt att företag börjar med att arbeta med vad de vill ha 

för innehåll och utvecklar varumärket med varumärkesstrategier och sedan att de bygger 

en varumärkesplattform. 

 

Eriksson menar att sociala medier öppnar upp för en naturlig dialog. Det är viktigt att ha 

en strategisk utgångspunkt och veta hur man som företag ska hantera sociala medier för 

att bli framgångsrika. Vidare menar Eriksson att det viktigt för de flesta företag att vara 

på sociala medier. Han anser att det är viktigt att för alla företag att möta sina målgrupper 

men att det finns en del företag som inte behöver möta särskilt många. Dessa företag 

kanske kan träffa sina kunder face-to-face istället för på sociala medier, men han anser att 

dessa är få. Vidare menar han att det finns företag som inte gillar transparens och som 

därför inte skulle kunna göra ett bra arbete på sociala medier och bör därför heller inte 

engagera sig i mediet. 

 

Eriksson anser att det är viktigare för B2B företag att använda sig utav sociala medier och 

han menar att detta är något som många företag inte förstår. Han anser att det är mycket 

viktigt för företag som arbetar mot andra företag att vara på sociala medier som till 

exempel LinkedIn för att kunna skapa värde och knyta kontakter. Enligt Eriksson har 

sociala medier exploderat de senaste åren på grund av de tekniska möjligheterna. Sociala 

drivkrafter har alltid funnits men nu kan det ta ett annat uttryck och fler människor 

använder de sociala medierna för detta. Han menar att sociala medier inte längre kan ses 

som det “nya” och han tror att det kommer dyka upp många fler sociala medier då 

personer har ett behov av att höra till en grupp och vara sociala. Kommer användare bara 

på fler verktyg för detta kommer sociala medier fortsätta att utvecklas. Eriksson menar att 

begränsningar med sociala medier bör beaktas, dessa kan vara tekniska begränsningar 

och etnosistiska begränsningar med personliga tillhörigheter. Datalagring förhindrar oss 

att vara transparenta. Förut kunde företag informera sig fram till framgång vilket inte går 

idag. Eriksson menar att många företag är rädda för transparensen och den negativa kritik 

som kan finnas på de sociala medierna. Han menar dock att den kritiken behövs lyftas 

upp och bemötas av företagen. 
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4.2.5.3 Johan Gromark 
 

Enligt Gromark är det intressanta med sociala medier att det är ett väldigt 

kostnadseffektivt sätt att arbeta med marknadsföring och det sker också på mottagarens 

villkor. Till exempel kan personer välja att gå ur en community om de inte anser att det är 

bra längre och sociala medier skapar en helt annan möjlighet till interaktion än vad 

traditionella medier gör. Gromark menar att begränsningarna med sociala medier, eller 

det som är farligt, möjligen är att det kan gå för snabbt. Han tror dock att företagen 

kommer lära sig att hantera problemen med sociala medier på några års sikt. Han menar 

att diskussionen om företag finns både utanför och på internet men det som är intressant 

med sociala medier är att de tvingar företagen att bli mer transparenta. Det går inte längre 

att vara den där överlägsna, den tiden är över, företagen måste vara mer schyssta mot sin 

omgivning. Gromark tror dock inte att det finns en fara i att sociala medier kan bli för 

transparent för varumärket. Han menar att det snarare kan vara bättre då det kan vara en 

ventil och att företaget öppnar den. Att inte engagera sig i de sociala medierna visar bara 

att företaget är ännu mer arrogant och att de inte intresserar sig överhuvudtaget för vad 

konsumenterna tycker om dem. Det sägs att det bästa sättet att skapa en lojal kund är att 

vända en dålig upplevelse till något bra. Den möjligheten finns för de företag som är 

dåliga, att visa att de har ändrat sig och att de tänker börja lyssna på sina kunder etc. 

Gromark menar vidare att om ett företag befinner sig mitt i en mediestorm så som SJ 

gjort och även Carema är det kanske inte ett lätt utgångsläge. Men hanterar företagen det 

bra kan det bli lyckat. Vidare menar han att det antagligen kan göra med skada om 

företaget är arrogant och inte väljer att lyssna överhuvudtaget. 

 

Enligt Gromark finns det inte några skäl till varför företag inte ska finnas på sociala 

medier överhuvudtaget. Han liknar sociala medier med en e-post adress, företag måste 

alla ha en och han tror att det kommer bli så med de viktigaste sociala medierna också. 

Företag kommer finnas representerade där men alla är kanske inte aktiva. Gromark anser 

att det inte kommer pratas om sociala medier som en “hype” som det görs idag utan det 

kommer bli en naturlig integrerad del i sättet företag arbetar och kommunicerar. En bra 

jämförelse menar han är att sociala medier kommer bli vad hemsidorna är idag, alltså 

självklart. Vidare menar Gromark att det kan vara viktigare för små företag att finnas på 

sociala medier ur perspektivet att de har mindre resurser. Det blir ett enklare och 

effektivare sätt för de mindre företagen att hålla igång sina relationer och är företaget 

mindre har de färre kunder och gränsen mellan företaget och det privata kan gå ihop mer. 

Gromark anser att många företag har en teknisk utgångspunkt när det gäller sociala 

medier. Han anser att det ofta handlar om att skapa ett “häftigt” system och så funderar 

företaget inte särskilt mycket över konsumenterna utan de är bara förförda över teknikens 

möjligheter. Istället bör företag tänka på hur de kan skapa relationer med kunderna.  

 

Enligt Gromark kan sociala medier vara communities på internet där konsumenter själva 

kan vara med och delta i men att det tydligt syns vem avsändaren är. Sedan finns det 

communities som konsumenter själva har skapat. Han menar att om företag väljer att inte 

vara på sociala skapas det ändå olika typer av communities av konsumenterna så 

företagen kommer finnas på sociala medier oavsett om de väljer det själv eller inte. Han 



 

  
 

- 44 -  

menar att ett varumärke kan skapas utan massa marknadsföring. Ett exempel tar han upp 

som Scania som har mycket lojala chaufförer utan att ha genomfört någon slags reklam.  

 

En viktig del av sociala medier som inte var lika lätt tidigare menar Gromark är 

möjligheten att bjuda in kunderna i produktutvecklingsstadiet. Sociala medier ger företag 

en helt annan möjlighet till detta än tidigare och väldigt många företag, kanske 

framförallt inom IT sektorn tar vara på den här möjligheten. Konsumenterna känner sig 

mer speciella om de får vara med och utveckla produkten eller i en testgrupp exempelvis 

och det skapar stora möjligheter för företagen att skapa relationer. Han menar att 

egentligen alla organisationer kan använda sociala medier som ett system för respons och 

få hjälp med förbättringsåtgärder etc.  

 

Varumärkesbyggnad via sociala medier är kopplat till interaktion, snabbhet och kostnad. 

Vidare menar han att sociala medier kan vara en mycket effektiv genväg för de företag 

som inte har mycket resurser och att det för dem är lättare att bygga sitt varumärke via de 

sociala medierna. Han menar dock att människor har begränsat med tid och att dygnet 

bara har 24 timmar. Det är fler som pockar på konsumentens uppmärksamhet. Å andra 

sidan menar Gromark att om ett företag är tillräckligt nischat kan de hitta sitt utrymme, 

det handlar om att veta vad man vill helt enkelt. 

4.2.5.4 Eva Ossiansson 
 

Enligt Ossiansson finns det många olika typer av plattformar och det gäller att skilja på 

socialt nätverkande och de sociala nätverken i sig. Medierna är bara verktygen och 

nätverkande är vad företaget gör. Sociala medier är ett sätt som underlättar för socialt 

nätverkande mellan olika typer av kontakter på olika nivåer. Ossiansson menar att det är 

många som säger att sociala medier är en revolution vilket hon på ett sätt håller med om 

men egentligen har människor alltid varit kommunikativa och sociala. Förr gick 

människor till kyrkan för att träffa andra för det var enda plattformen då. Idag går vi in på 

Facebook för att träffa samma människor men med det här hjälpmedlet går det snabbare 

än förr och ännu fler kontakter kan knytas. Det är detta som är den stora skillnaden med 

de sociala medierna. Användaren har möjlighet att bygga en relation till någon de 

egentligen bara träffat på nätet men som sammankopplas via ett socialt nätverk och 

användarna kan då också bygga en mer personlig kontakt. Vidare menar Ossiansson att 

det som är unikt med just sociala medier är att det finns en grundläggande norm kring hur 

vi användare beter oss som har byggts upp i vårt sätt att nätverka. Den bygger på att vi 

delar med oss och vi deltar. De som inte deltar eller bara tjuvkikar är inte intressanta.  

 

Vidare menar hon att de har visats att de som framförallt använder sociala medier är i 

regel sociala per definition. Ossiansson menar att det fortfarande finns en syn i 

traditionella företag att de inte kan befinna sig på sociala medier och att den anställde 

måste ha ett privat alias osv. Ossiansson menar att personer är privata även i sina 

offentliga och arbetsmässiga relationer och det är när användarna är det som de bygger 

förtroende till andra. Det är just det här förtroendeskapandet när användare kan mötas på 

ett annat plan som är det unika inom sociala medier. Den privata kontakten är värd 

väldigt mycket och det är många som underskattar den. Men det bygger ju också på att 
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användaren måste vara trygg i sig själv. Att användaren vågar ge sig själv och står för det 

den är och det den skriver. 

 

Vidare tar hon upp att det är många som tycker att sociala medier är obehagligt och att 

det är en begränsning. Att användaren ger av sig själv och sitt privatliv när de uttalar 

någonting om sig själv som person men inte att personen på något sätt uttrycker att denne 

företräder ett företag. Sociala medier kan hjälpa till att hitta personer som kan vara 

delaktiga till projekt eller dylikt, det får inte underskattas. En annan svårighet som 

Ossiansson tar upp är när användare lägger ut dokumentation eller bilder etc., det blir då 

spår i cement vilket inte går att sudda ut. Ossiansson menar att det är svårt att säga hur 

sociala medier har ändrat relationen mellan kund och företag rent generellt eftersom det 

beror på vad företaget gör med de sociala medierna. Men hon tror att många företag 

tycker att det är ett fantastiskt sätt att nå ut och kommunicera, där kan företag vara 

personlig och bygga en fin relation till sina kunder. Sociala media är alltså ett sätt att 

bygga kundrelationer och få kunderna mer delaktiga och mer synliggjorda och de kan 

känna sig delaktiga i att bygga varumärket, vilket är viktigt. 

 

Ossiansson tycker inte att det är nödvändigt för alla företag att använda sig utav sociala 

medier utan att det beror helt och hållet på hur företaget arbetar med sina kunder. Hon 

anser att om företaget ska arbeta med sociala medier måste de vara dedikerat mediet. 

Företaget måste förstå hur mediet fungerar och viljan att arbeta med det måste finnas. 

Sedan måste företaget framförallt vara aktiva där själva. Däremot menar hon att det är 

viktigt att alltid hålla koll på vad som skrivs om företaget i mediet. Ossiansson menar att 

företaget måste ha en tydlig strategi, bestämma sig för att de vill arbeta med mediet och 

ha människor som tar ansvar för det. 

 

Varumärkesbyggnad via sociala medier innebär att företag lämnar över en större del av 

makten till någon annan, de kan inte styra över utgången. Ossiansson menar att den stora 

skillnaden med varumärkesbyggnad på sociala medier är att det kan bli ett mervärde när 

många olika medier och människor från olika håll uppmärksammar och sprider åsikter 

kring ett varumärke vidare. Enligt Ossiansson är sociala medier så mycket mer än till 

exempel Facebook. Hon anser att det kommer gå mer och mer gå mot den sociala 

webben. Hon menar att det kommer komma nya plattformar och hon tror att de sociala 

medierna kommer byta karaktär eftersom det finns en risk för tröttnad i att enbart 

exploatera det positiva.  

 

Ossiansson menar vidare att ett problem om företag inte engagerar sig i sociala medier 

kan vara att deras kunder är väldigt engagerade och för en diskussion på mediet och 

företaget ignorerar dem. Ett annat problem anser hon kan vara om företaget inte ens 

håller koll på vad som sägs om dem. Eftersom när företaget väl är ute i de sociala 

medierna och det förs en diskussion där kan det ta vägen vart som helst, på både gott och 

ont. Ossiansson menar att sociala medier i framtiden enbart kommer vara ett sätt att 

kommunicera på, en kommunikationskanal. Likaväl som e-mailen är självklar idag 

kommer sociala medier vara lika självklart. Hon anser att sociala medier kommer bli en 

integrerad del i ett företag och att kommunikationen också kommer ske alltmer genom 

mobilen eftersom människor kan bära med sig den överallt, och all kommunikation görs 
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ofta i farten. Vidare menar Ossiansson att det samtidigt finns en mänsklig begränsning för 

hur mycket människan orkar ta in och hur mycket vi orkar kommunicera. Hon anser att 

det kommer bli en reaktion, att människor vill stänga av mediet.  

 

Hon anser att det inte är bra att enbart arbeta med sociala medier eftersom det är ett svårt 

media att arbeta med. Företag kan inte köpa utrymme och människor är inte i sociala 

medier för att de vill kommunicera med företag utan för att de vill kommunicera med 

sina vänner. Därför menar hon att det ibland kan vara svårt för företag att nå ut i denna 

typ av media. Det måste även vara en delaktighet i sociala medier från företagets sida och 

de måste arbeta aktivt och vara personlig. Det är detta som enligt Ossiansson kan vara 

svårigheten som många företag står inför.  

4.2.5.5 Annika Lidne 
 
Enligt Lidne är sociala medier digitala medier där konversationen förs publikt eller semi-

publikt utan en specifik mottagare. Hon menar att konversationen förutsätter att det finns 

möjligheter att svara. Lidne anser att sociala medier är ett demokratiskt medium där 

människors inflytande bygger på engagemang och inte titel, position eller pengar. Det är 

en stark kraft för demokrati i världen men också för att skapa möten mellan människor 

som inte känner varandra men som delar intressen. En nackdel med sociala medier anser 

Lidne vara att det kan bli en ekokammare där exempelvis felaktigheter och skvaller 

sprider sig snabbt utan att någon kollar källan.  

 

Lidne menar att sociala medier har förändrat relationen mellan kunder och företag 

eftersom kunderna idag ställer mycket högre krav. Kunderna förväntar sig att större 

företag ska ge support via sociala medier. Problemet menar hon är att de flesta företag är 

minst tre år efter sina kunder i användandet av sociala medier. Linde anser att det inte är 

viktigt för alla företag att använda sociala medier. Hon menar att det inte är nödvändigt 

för till exempel hyperlokala företag. Hon menar att om företag ska använda sociala 

medier ska de ha ett mål, veta att de orkar köra på i längden och ha en ambition att växa 

sig större, göra sig mer känd, få mer kvalificerade jobb och supporta sina kunder. Det vill 

säga utveckla sitt varumärke. Sociala medier bör ses som en långsiktig dialog. Lidne 

anser att om det inte är företag av hyperlokal bekvämlighetskaraktär eller extremt 

attraktiva företag med mycket unika produkter kommer företag inte att klara av 

konkurrensen om de inte engagerar sig i användandet av sociala medier. Hon menar att 

om företag inte engagerar sig i sociala medier innebär det att de missar möjligheten att 

engagera sig med kunderna och få reda på deras önskemål och också kommer de inte ha 

en susning om vad som händer i framkanten i utvecklingen eftersom den skrivs om i 

bloggsfären och inte i tidningarna.  

 

Enligt Lidne pratar vi om några år inte längre om sociala medier för att det då är så 

självklart och integrerat. Hon menar att människor är sociala djur och med sociala medier 

finns möjligheten att enkelt och billigt umgås, få information, skapa värde och 

underhållning digitalt. Hon anser att vi i framtiden kommer utnyttja realtidsflödena och 

dataanalys för att få fram prediktiva affärsmodeller. Hon menar att de större företag och 

varumärken som inte arbetar med realtidsanalys och dataanalys inte kommer att överleva.  
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4.2.5.6 Annica Thorberg 
 
Sociala medier är enligt Thorberg möjligheter via nya verktyg att hitta nya kunder, bygga 

företagets varumärke och driva trafik till företagets webbplatser på ett mycket 

kostnadseffektivt och relationsskapande sätt. Hon anser att en fördel med sociala medier 

är att skapa engagemang och möjligheter att via kontakter få personer att skicka vidare 

information på ett nytt sätt. Nackdelar med sociala medier anser hon är tidsaspekten och 

hur företag kan mäta effekterna och se resultat i konkreta affärer samt att det hela tiden 

händer nya saker och att vissa sociala mediekanaler hela tiden ändrar inriktning och 

innehåll. 

 

Thorberg menar att det är viktigt för alla företag att engagera sig i användandet av sociala 

medier. Hon menar att medierna är relativt nya men tar allt större plats i kunders liv, både 

privat och i arbetet, och relationsmarknadsföring har alltid och kommer i ännu högre grad 

att vara viktigt för alla företag. Hon påpekar att få företagets fans att till exempel 

rekommendera en vara eller tjänst till andra vänner blir allt viktigare. Enligt Thorberg 

kommer stora konsumentrelaterade varumärken att känna av oengagemang i sociala 

medier på längre sikt. Hon menar att effekterna av sociala medier måste ses långsiktigt 

och bör jämföras med hur det var när internet och webbplatser var nytt. De företag som 

var tidigt ute och förstod vikten av att väldesignade och attraktiva webbplatser anser 

Thorberg skapade snabbare, starkare varumärken och fler affärer än de företag som inte 

prioriterade detta. Hon menar att ett icke engagemang i sociala medier kan leda till att 

varumärkets kännedom kommer att sjunka.  

 

Genom att vara saklig, tydlig och bemöta argument och åsikter på ett respektfullt sätt 

menar Thorberg att företag kan påverka vad som sägs om dem i sociala medier. 

Interaktionen som uppstår mellan individer i sociala medier kan enligt Thorberg utnyttjas 

genom att maila någon som delar företagets material personligen och tacka för det. Hon 

menar att om företaget ser att en diskussion förs i någon kanal som rör deras 

expertområde kan de bidra själva och diskutera för att ytterligare förstärka deras 

kompetens. Thorberg anser att sociala medier har lett till att kunderna lättare kan skapa 

en relation till ett företag och att de lättare får svar på frågor. Vidare menar hon att 

företag genom sociala media kan ha större koll på kunduppfattningar, marknaden och 

marknadsundersökningar. Thorberg anser inte att varumärkesbyggnad via sociala medier 

skiljer sig ifrån varumärkesbyggnad via traditionella kommunikationskanaler i någon 

större utsträckning men att dessa media är betydligt snabbare. Enligt Thorberg är den 

största anledningen till att användandet av sociala medier har exploderat de senaste åren 

att internet blivit alltmer tillgängligt för allt fler människor oavsett ekonomisk status. Hon 

menar att människor idag surfar via smartphones och att det finns allt fler platser med 

gratis wi-fi. Hon anser att det i framtiden inte kommer finnas traditionell e-post och 

kanske inte ens webbplatser som de ser ut idag utan företag har istället sina 

webbplatsliknande lösningar i olika sociala medier. 

4.2.5.7 Jerry Silfwer 
 
Enligt Silfwer är sociala medier, medier som möjliggör tvåvägskommunikation. Han tar 

upp telefonen som ett exempel på ett socialt medium. Han menar att arbetet med sociala 
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medier handlar mycket om att ligga före kurvan och göra bättre saker, smartare än alla 

andra. De största fördelarna med sociala medier är enligt Silfwer möjligheten att lyssna 

och analysera användarbeteende samt att kunna skapa ett eget community direkt kopplat 

till varumärket. En nackdel med sociala medier anser han är att i en konkurrensutsatt 

värld riskerar de företag som inte anpassar sig snabbt nog att försvinna från kartan. 

Silfwer anser att sociala medier har medfört en maktförskjutning där företag tvingas bry 

sig om användarnas reaktioner på ett förändrat sätt än tidigare. Han anser att det inte 

enbart är försäljningen som påverkas av negativa omdömen utan det är hela den digitala 

kartan som ritas om med de sociala medierna. 

 

Enligt Silfwer måste användandet av sociala medier utgå från användarens perspektiv. 

Han menar att om ett företag är totalt ointressant på sociala medier är det inte klokt att 

finnas där heller. Han att det då är bättre att lägga resurserna på att bli ett intressantare 

företag. Om företag inte engagerar sig i sociala medier anser Silfwer att, om de överlever, 

kommer tvingas in på medierna på samma sätt som alla företag har tvingats att skaffa 

telefon. Genom att ha en strategi för att lyssna, svara och skapa engagerande innehåll 

anser Silfwer att företag kan påverka vad som sägs om dem i sociala medier. 

 

Silfwer anser att varför sociala medier har exploderat på det sätt den gjort är för att 

utvecklingen har liksom andra mediala utvecklingar historiskt sett drivits av teknisk 

innovation. Silfwer anser att till skillnad från varumärkesbyggnad via traditionella 

kommunikationskanaler behöver företagen plötsligt acceptera att deras budskap inte 

kommer att stå oemotsagda. Generellt tror Silfwer att detta är en renande process som är 

bra för alla på sikt. 

4.2.6 Sammanfattning Sociala medier 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av det vi anser är det mest framträdande av 

respondenternas svar inom kategorin Sociala medier. 

 

Sociala medier är ett redskap för människor att kommunicera och nätverka. Våra 

respondenter anser att sociala medier tillåter företag föra ut ett budskap och låta kunderna 

engagera sig i varumärket. Det ger en möjlighet till interaktion som sker på mottagarens 

villkor där förutsättningen är att det finns möjlighet att svara. Sociala medier är enligt 

respondenterna ett enklare och effektivare sätt för företag att skapa och hålla igång sina 

relationer. Sociala medier medför möjligheten för företag att bygga en relation med sina 

kunder då de kan delta i bland annat produktutvecklingsstadiet. En respondent påpekar att 

mediet också har fördelen att användarna kan mötas på ett annat plan vilket kan skapa 

förtroende. Sociala medier är demokratiska och skapar möten mellan människor som inte 

känner varandra men som delar intressen vilket skapar engagemang. Sociala medier ger 

också företagen möjligheten att analysera användarbeteenden. Våra respondenter anser 

att begränsningarna med sociala medier inte är lika många som möjligheterna men det är 

inte nyckeln till framgång för nödvändigtvis alla företag. En nackdel med sociala medier 

anses vara är att skvaller och åsikter kan sprida sig snabbt utan att någon kollar källan till 

påståendena. Mediet tar också mycket tid och ändrar hela tiden innehåll och det är svårt 

för företag att mäta effekterna och se resultat.  
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Våra respondenter anser att de flesta företag bör finnas på och vara engagerade i sociala 

medier då det kommer bli en allt mer integrerad del av varumärkesstrategier i framtiden. 

Om företag inte väljer att befinna sig på sociala medier kommer de finnas där ändå 

eftersom användare kan skapa egna communities där företaget förekommer. Företagen 

måste vara aktiva i användandet och de tvingas att vara transparenta för att kunna möta 

kundernas allt högre krav. Om företagen inte finns på sociala medier kan det uppfattas 

som arrogans, att de inte intresserar sig för konsumenternas åsikter. Företagen måste 

innan de engagerar sig i sociala medier ha ett mål, veta hur de ska agera där, varför de ska 

finnas där och vad de vill förmedla etc. Det är viktigt för dem att ha en uttalad strategi 

som även ska fungera långsiktigt.  

 

Respondenternas svar skiljer sig åt när det kommer till vilken typ av företag som bör eller 

inte bör finnas på sociala medier. En respondent anser att hatade varumärken inte bör 

vara på sociala medier om företaget inte har en uttalad strategi för hur de ska bemöta den 

hårda kritiken de antagligen kommer att mötas av. En annan respondent anser dock att 

företag inte kan undvika sociala medier och om de är hatade bör de finnas där för att visa 

att de bryr sig. Även när de kommer till små eller stora företag skiljer sig respondenternas 

svar åt. En respondent belyser att sociala medier inte är någonting för “korvkiosken på 

hörnet” medan två andra respondenter tycker att det är viktigt för mindre organisationer 

att finnas på sociala medier eftersom det är ytterst viktigt för dem att bygga relationer.  
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5 Analys och tolkning 
 

 

I följande kapitel analyseras det empiriska material utifrån studiens teoretiska 

referensram. Analysen fokuserar på delarna i vår analysmodell som är varumärken, 

olika typer av marknadskommunikation och fokus ligger på verktyget sociala medier. 

Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och egna reflektioner över analysen. 

  

5.1 Varumärken 
 

Bengtsson (2002) menar att begreppet varumärke härstammar långt tillbaka i tiden. Det 

sägs ha myntats när hantverkare använde märkning av sina produkter för att skilja de från 

konkurrenternas. Eva Ossiansson tar också upp att varumärken förr skapades med hjälp 

av märkning. Enligt Bengtsson (2002) är det svårt att definiera vad ett varumärke 

egentligen är. Han menar liksom våra respondenter att det finns många försök till 

definitioner av varumärken och innebörden är trots dess komplexitet ofta densamma. Den 

traditionella synen på ett varumärke är enligt Bengtsson (2002) och Rowley (2004) att det 

är ett namn, en symbol, uttryck, design eller en kombination av dessa. Detta är i enlighet 

med våra respondenter som anser att ett varumärke kan vara ett namn, ett ord, en bild, 

kärnvärden eller uttryck som företaget förmedlar.  

 

Ett varumärke är enligt våra respondenter också den känsla eller de tankar och 

associationer som uppstår i människors sinnesvärd och varumärke kan uppfattas på olika 

sätt av olika människor. Det är allt och alla med en unik identitet. Jaxell (2006) menar i 

likhet med sex av respondenterna att ett varumärke är alla de intryck, både direkta och 

indirekta, kunden får av ett företag. Vidare menar även Aaker (1993) att associationer 

skapar värde för företaget och för konsumenten. Rowley (2004) menar att varumärket är 

ett löfte från ett företag till sina kunder om att de ska tillfredsställa deras behov vilket 

överensstämmer med respondenternas svar. Något som ingen av respondenterna tar upp 

är om sätten att definiera varumärken skiljer sig mellan företag och konsumenter. Detta 

menar Rowley (2004) att det gör eftersom ägarnas avsikt med varumärken är att skapa 

skillnader till andra varumärken medan konsumentens avsikt är att konsumera det 

varumärke de anser ge dem mening. Ofta är det företagens produkter som associeras med 

varumärket och Carl-Johan Magnusson menar att det är allmänt känt att företagens 

produkter också är varumärken. Bengtsson (2002) anser dock att produkterna bör 

betraktas som dimensioner av varumärket men påpekar att även om produkten betraktas 

som en dimension kan konsumenten också uppfatta varumärket som en dimension av 

produkten. Bengtsson (2002) menar också att det är viktigt att ha en balans och att 

produkterna och varumärket tillsammans borde utgöra en enhet i konsumenternas 

upplevelser och uppfattningar kring varumärket.  

 

Enligt Johan Gromark har varumärket som uppgift att vara det samlade kittet för en 

organisation, en ledstjärna och en vision framåt. En organisation måste bland annat ha 

kärnvärden för att beskriva vad de vill göra i organisationens namn. Även Keller och 

Hoeffler (2003) påpekar vikten av att företag ska ha kärnvärden för att kunna positionera 
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sig på rätt marknad. Vidare menar Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) att företag som 

inte är säkra på sin positionering och kärnan av sitt varumärke riskerar att inte förverkliga 

varumärkets fulla potential. Liksom Lis och Berz (2011) och Ralphs (2010) menar våra 

respondenter att man som företag måste veta vad man vill kommunicera till sina kunder 

för att kunna skapa ett varumärke. 

 

Enligt Eva Ossiansson och Johan Gromark är det numera vanligare att varumärken 

skapas av interaktionen mellan företag och konsument. Det är i dessa möten saker händer 

och det är där varumärken uppstår. Detta stöds av Bengtsson (2002) som menar att 

arbetet med varumärket är ännu viktigare idag eftersom konsumenterna utvidgar sitt 

användningsområde och har större frihet att själva välja vad de vill konsumera. Rowley 

(2004) menar att arbetet med varumärket, kallat branding, syftar till att utveckla mening 

och associationer till varumärket som i sin tur kan skapa en image. Image menar Jaxell 

(2006) liksom Eva Ossiansson är konsumenternas uppfattning om varumärket medan 

företagets profil är hur företaget själva vill bli uppfattade. Jaxell (2006) påpekar att 

företag kan utveckla en image för alla sina produkter och tjänster och att konsumenterna 

köper dem för både de fysiska och psykologiska fördelar som de medför. Mathias 

Eriksson påpekar att det som driver människor till köp är att människor vill känna 

gemenskap och tillhöra en grupp vilket då ger konsumenten en psykologisk fördel.  

 

Enligt Apéria (2001) är en stark varumärkeskännedom bra för företag då det kan leda till 

varumärkeslojalitet och ju mer varumärket exponeras och används desto lojalare blir 

konsumenterna. Varumärkeslojalitet är en viktig fördel gentemot konkurrenter och 

påverkas även av varumärkets kännedom, den upplevda kvaliteten och associationerna 

till varumärket. Teorin bakom detta kallas brand equity och definieras enligt Aaker 

(1993) som en uppsättning tillgångar som är kopplade till ett varumärkes namn och 

symboler och brand equity skapar värde för både konsumenter och företag. Alla 

respondenter påpekar också hur viktigt det är att ha lojala och återkommande kunder och 

anser att det bland annat är detta som skapar starka varumärken. Ingen av respondenterna 

nämner dock att lojaliteten även påverkas av de andra egenskaperna som Aaker (1993) 

nämner i begreppet brand equity, vilket är viktigt att ta i beaktning. Hur konsumenterna 

upplever ett varumärkes kvalitet påverkar nämligen i allra högsta grad vilket varumärke 

konsumenterna väljer att vara lojala till. Lojala kunder menar Aaker (1993) att företag 

enbart kan erhålla om de har en hög återköpsgrad, vilket ofta genereras om kunden 

upplever att varumärket har en hög kvalitet.   

5.1.1 Starka varumärken 
 

Om ett varumärke är starkt eller inte beror på olika faktorer. Jaxell (2006) påpekar att 

kunderna har förväntningar och det krävs att företagen erbjuder någonting som motsvarar 

dessa förväntningar för att lyckas få kundernas förtroende för varumärket. När 

konsumenterna känner tillfredsställelse i användandet av varumärket menar Simmons 

(2007) att förtroende har skapats och företagen har då möjlighet att bygga relationer med 

dem. Även våra respondenter påpekar att det är viktigt för företag att ha en relation med 

sina kunder då det skapar lojalitet. Andra egenskaper som Mathias Eriksson och Eva 

Ossiansson tar upp för ett starkt varumärke är att det skapar en tillhörighet då människor 

ofta vill känna gemenskap till en grupp. Sex av respondenterna menar att starka 
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varumärken ofta har starka produkter som skapar ett behov och ett starkt varumärke 

behöver inte marknadsföra sig eftersom lojala kunder gör reklamen åt det. Något som 

Simmons (2007) dock belyser, vilket respondenterna inte gör, är att starka varumärken 

med sina lojala kunder medför många fler fördelar för företag än enbart att de inte 

behöver lägga resurser på marknadsföring. Han menar att det bland annat kan vara svårt 

för andra företag att replikera produkter och företag med ett starkt varumärke kan ta ut ett 

högre pris eftersom kunderna är lojala och inte överväger andra alternativ. En fördel med 

ett starkt varumärke kan också vara, som Apéria (2001) påpekar, möjligheten till nya 

produktkategorier. Om konsumenten redan har ett förtroende till varumärkets tidigare 

produkter kan ett välkänt varumärke medföra att de vågar prova en ny produkt.     

 

Teorin belyser att det blir allt viktigare med starka varumärken på dagens rörliga 

marknad för att man som företag ska kunna tillhandahålla kontinuerligtet och 

konsumentlojalitet. Simmons (2007) menar att företag med en historia av ett starkt 

varumärke sannolikt kommer behålla en större kontroll över sig själva och sina kunder. 

Keller och Hoeffler (2003) menar liksom Carl-Johan Magnusson att konsumenter till 

starka varumärken associerar en viss typ av produkt unikt till ett specifikt varumärke. 

Konsumenter till mindre starka varumärken kopplar istället sina associationer till en 

produktkategori snarare en ett specifikt varumärke.  

5.1.2 Svaga varumärken  
 

Svaga varumärken är enligt Carl-Johan Magnusson sådana som människor ofta inte 

känner till och svaga varumärken har inte lyckats etablera någon känsla hos någon 

människa. Enligt Jaxell (2006) krävs det att företag kommunicerar på ett tydligt sätt till 

sina kunder för att undvika missförstånd och fem av respondenterna menar att ett svagt 

varumärke skapar lite engagemang om det inte står för någonting och företag bör därför 

tydligt visa vad de står för och sticka ut i mängden. Varumärken kan också enligt fyra av 

våra respondenter vara svaga om de är hatade och misskötta. Tillit och förtroende är 

enligt Jaxell (2006) oerhört viktiga komponenter för att varumärken ska lyckas och för att 

relationer ska kunna upprätthållas. Claycomb och Martin (2001) menar att om en 

konsument är missnöjd är det inte till företagets fördel eftersom de lätt kan sprida 

negativa erfarenheter om varumärket till andra konsumenter.      

 

I enlighet med fem av respondenterna som menar att ett varumärke också kan vara svagt 

om de har dåliga produkter visar även Jaxell (2006) på forskning som visar ett samband 

mellan kundernas tillit och produkternas kvalitet. Hur kunderna uppfattar kvaliteten kan 

bero på hur företaget kommunicerar varumärket till dem. Om kommunikationen till 

kunderna blir felaktig kan kvaliteten uppfattas lägre än vad den egentligen är. Hur företag 

kommunicerar sitt varumärke spelar därför en stor roll i arbetet med varumärket.  

5.1.3 Sammanfattning och egna reflektioner  
 

Det empiriska materialet gällande varumärken stämmer till stora delar överens med 

studiens teoretiska fokus. Både empiri och teori menar att ett varumärke är alla de 

associationer som uppstår kring ett varumärke. Det har som uppgift att vara en ledstjärna 

och vision framåt för företag. Hur företagen och konsumenter väljer att definiera ett 
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varumärke skiljer sig åt enligt teorin. Detta är inget som belyses i empirin. En anledning 

till detta anser vi kan vara att empirin utgörs av personer som arbetar i organisationer 

eller driver företag. Därför förvånar det oss inte att respondenterna inte skiljer på 

definitionen av ett varumärke för företag och konsument eftersom de representerar endast 

en av sidorna. Teorin och empirin delar uppfattningen att ett varumärke skapas av 

interaktionen mellan företag och konsument. Denna interaktion medför en starkare 

varumärkeskännedom vilket kan leda till varumärkeslojalitet. Lojalitet är en viktig fördel 

för företag gentemot konkurrenterna. Liksom teorin och empirin delar vi denna 

uppfattning. Enligt teorin påverkas också lojaliteten av kvaliteten på företagets produkter 

eller tjänster. Teorin bakom detta kallas brand equity vilket är en uppsättning tillgångar 

kopplade till varumärkets namn. I empirin framgår det dock inte att lojaliteten påverkas 

av dessa andra egenskaper. Detta behöver inte betyda att respondenterna inte anser att de 

andra egenskaper är av vikt utan det kan ha uteslutits av andra orsaker så som att vi inte 

har ställt den typen av frågor. Att alla respondenter har nämnt lojalitet som en viktig 

egenskap, vilket även teorin belyser, anser vi tyder på att lojaliteten är den viktigaste 

egenskapen hos brand equity.  

 

Ett starkt varumärke är enligt empirin i enlighet med teorin att företag erbjuder någonting 

som motsvarar kundernas förväntningar och på det sättet får de kundernas förtroende. 

Starka varumärken har ofta starka produkter och dessa produkter skapar ett behov. Teorin 

belyser fler fördelar än enbart lojala kunder vilket empirin inte gör. Dessa kan bland 

annat vara att starka varumärken kan ta ut ett högre pris och de gör det svårt för andra 

företag att replikera deras produkter. Vi anser att det viktigt att belysa dessa fördelar 

också då det visar på vad ett starkt varumärke kan bidra med. Att det i empirin inte nämns 

andra egenskaper än lojala kunder tror vi kan bero på att diskussionen fördes kring varför 

ett varumärke är starkt och inte vad ett starkt varumärke kan leda till. Vad empirin och 

teorin belyser som svaga varumärken är att de inte har lyckats etablera en känsla, de kan 

vara hatade och misskötta och skapar lite engagemang hos kunderna. Vi anser dock att 

det finns en viss skillnad mellan svaga varumärken. Ett varumärke som är hatat har det 

svårare att få kundernas förtroende medan ett varumärke som skapar lite engagemang har 

potential att skapa ett större engagemang genom rätt strategier.  

5.2 Marknadskommunikation  

Proctor och Kitchen (2002) påpekar att marknadskommunikation alltid varit en viktig del 

i en organisation men menar liksom Mathias Eriksson och Eva Ossiansson att 

kommunikationen nu skiljer sig en aning från förr. Proctor och Kitchen (2002) menar att 

företag förr fokuserade på att ta reda på vad konsumenterna ville ha och sedan bara ge det 

till dem. Detta är i enlighet med Mathias Eriksson och Eva Ossiansson som också anser 

att det klassiska sättet att arbeta med marknadskommunikation var att trycka ut produkter 

till konsumenterna. Numera menar Proctor och Kitchen (2002) och även fem 

respondenter att kommunikationen är mer indirekt och interaktiv, människor vet ofta inte 

vad de vill ha förrän de ser det. Som Mathias Eriksson belyser bör 

marknadskommunikationen idag ses som ett kretslopp, numera måste företag ge 

någonting bra för att sedan också kunna få någonting bra tillbaka. Fem av respondenterna 

menar att företag idag vill arbeta genom konsumenterna och att konsumenterna ska känna 

sig mer delaktiga i varumärket, detta är en faktor till varför företag numera arbetar mer 
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med den interaktiva kommunikationen så som sociala medier. Eva Ossiansson påpekar 

dock att företag ofta kombinerar ihop många olika former av marknadskommunikation 

och att det är därför svårt att säga precis vilken man som företag ska satsa på vid 

uppbyggnaden av ett varumärke. Men en sak är säker, sociala medier är ett 

kommunikationsverktyg som vinner mark. Steyn (2009) tar upp att sociala medier har en 

stor inverkan på konsumenterna och många litar mer på andra konsumenters information 

och rekommendationer av produkter än företagens information. För att kunna skapa en 

varumärkesidentitet och vara medveten om konsumenternas köpmöjligheter menar 

Ralphs (2010) att företag bör ta hjälp av verktyget sociala medier för att stärka sitt 

varumärke. 

 

Simmons (2007) menar att olika typer av marknadskommunikation, och inte enbart 

sociala medier, kan användas för uppbyggnad av varumärken men att det krävs mer än 

enbart en bra kärnprodukt eller service för att skapa ett starkt varumärke. Keller (2009) 

menar vidare att marknadskommunikation kan bidra till att konsumenterna bland annat 

kan lära sig om vad varumärket står för och företagen måste enligt våra respondenter 

lyssna på konsumenterna, skapa en dialog med dem och engagera sig. Mathias Eriksson 

menar att företaget måste vara mer som en människa för att lyckas. Proctor och Kitchen 

(2002) anser att företag måste anpassa sin marknadskommunikation till vad 

konsumenterna vill höra och inte till vad de själva vill säga. I likhet med detta menar 

Annika Lidne att bra produkter eller tjänster säljer sig själva och 

marknadskommunikation ska aldrig vara annat än att få den processen att gå snabbare.  

5.2.1 Traditionell media 
 

Enligt sex av respondenterna är det ingen marknadskommunikation som är bättre än 

någon annan utan det beror på vilket varumärke det handlar om och vad företaget vill 

uppnå med sin marknadskommunikation. Apéria (2001) menar att företag i 

masskommunikationens tid använde sig mycket utav envägskommunikation och att 

relationer inte var prioriterade på samma sätt som de är idag. Steyn (2009) tar upp olika 

typer av traditionella kommunikationsverktyg som bland annat Tv-reklam, annonsering 

och direktreklam. Detta är emellertid ingenting respondenterna går in på. Mathias 

Eriksson påpekar liksom Jaxell (2006) att kommunikationen förr fokuserade på 

produkten, det var en envägskommunikation och kommunikationen syftade till att gå från 

sändare till mottagare med ett budskap. Mathias Eriksson menar att detta synsätt, 

sändare-budskap-mottagare idag är irrelevant och att företag numera bör satsa på 

tvåvägskommunikation och relationsskapande. Dock menar Jaxell (2006) att 

envägskommunikation till viss del fortfarande dominerar främst gällande standardiserade 

konsumtionsvaror. 

5.2.2 Word of mouth 
 

Long-Yi och Ching-Yuh (2010) påpekar att effekterna av word of mouth både kan vara 

positiva och negativa. Negativ word of mouth betraktas som en form av kundklagomål 

och medför en minskad tillförlitlighet i företagets marknadsföring. Negativ word of 

mouth kan kopplas till en nackdel med sociala medier som Annika Lidne tar upp. 

Nackdelen kan vara att mediet kan bli en ekokammare där exempelvis felaktigheter och 
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skvaller sprider sig snabbt utan att någon kollar källan.   

 

Enligt Eva Ossiansson innebär varumärkesbyggnad via sociala medier att företag lämnar 

över en större del av makten till användarna och att de inte kan styra över utgången. Eva 

Ossiansson menar att den stora skillnaden med varumärkesbyggnad på sociala medier är 

att det kan bli ett mervärde när många olika medier och människor från olika håll 

uppmärksammar och sprider åsikter kring ett varumärke vidare. Detta kan kopplas till 

Needham (2008) som påpekar att den stora förändringen i word of mouth inte enbart 

beror på den nya tekniken utan det beror också på att konsumenterna numera tror på sin 

egen röst. Needham (2008) menar att de har en större tilltro till sin egen kreativitet och i 

den egna förmågan att uttrycka sig. Användarna ser sig inte längre som passiva mottagare 

i sin relation till varumärken utan jämlikar som har självförtroendet att ifrågasätta 

varumärket och vara delaktiga i det.  

 

Enligt Needham (2008) kan word of mouth ses som en del av varumärkesbyggnad och 

påverkar i allra högsta grad hur konsumenterna uppfattar ett varumärke. Kuenzel och 

Halliday (2008) påpekar att det i tidigare studier har visats att om konsumenter 

identifierar sig med ett varumärke har det positiva effekter på lojalitet och word of 

mouth. Detta kan kopplas till Johan Gromark som tar upp att lojala och återkommande 

kunder ofta rekommenderar företagets produkter till andra konsumenter. Vidare menar 

Johan Gromark att denna lojalitet kan ses som ett slutmål i varumärkesprocessen, alltså 

när lojaliteten är så hög bland konsumenterna att det själva agerar säljare och 

rekommenderar varumärket till sina bekanta vilket är positiv word of mouth. 

5.2.3 Public relations  
 

Marknadskommunikation kan bland annat vara olika typer PR-aktiviteter. Idag är det 

svårt att nå ut via de traditionella medierna och därför försöker företag hitta andra former 

att nå ut, detta kan bland annat vara genom sociala medier. Jerry Silfwer menar att sociala 

medier kan bidra till skapandet av PR eftersom PR är lika med de relationer ett 

varumärke har med sin publik. Khodarahmi (2009) tar upp att PR kan delas in i public 

relations och i strategisk public relation (SPR). En förklaring av SPR är att den kräver 

planering och att den är strategisk och analytisk. Eva Ossiansson menar att numera ser, 

eller förstår, konsumenterna inte ens det kommersiella budskap som de nås av vilket hon 

menar kan vara rena PR-aktiviteter. Till exempel menar Eva Ossiansson att var och 

varannan artikel vi läser i tidningen idag ofta är planterade av en PR-byrå vilket 

människor ofta inte är medvetna om vilket kan kopplas till SPR. Spicer (1993) belyser att 

den bästa PR består av goda handlingar som görs av en trovärdig organisation och inte 

när den används för att polera en skamfilad bild och för att undvika ett befintligt problem. 

Uppfattar konsumenten motiven som egoistiska eller att organisationen har som syfte att 

uppnå vinst eller undvika bestraffning kan det leda till skadliga resultat för 

organisationens rykte. Detta är i enlighet med vad Annika Lidne anser då hon menar att 

sociala medier inte automatiskt skapar PR kring varumärket utan att det kräver närvaro 

över tid och att det bidrar med konkret värde. Företag måste arbeta med “Pay it forward” 

och inte bara lägga upp en massa marknadsföring som är bra för företaget själv, vilket är 

någonting Annika Lidne anser att många företag missar.  
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5.2.4 Ledarskap 
 

Blombäck och Ramirez-Pasillas (2012) menar att ledaren har ett väsentligt ansvar att 

konsekvent och i enlighet med organisationen definiera dess varumärke och identitet. 

Vidare menar Shirey (2010) att ledare är ledstjärnor när det kommer till att visa vad 

organisationen står för. Detta överensstämmer med Eva Ossiansson uppfattning om 

ledaren då hon menar att det är viktigt för ett starkt varumärke att ha starka och bra 

ledare. Företaget behöver ledstjärnor som verkligen visar vad företaget tror på och som 

fullföljer det fullt och inte byter väg. Eva Ossiansson påpekar att det finns likheter mellan 

IKEA och Apple då båda varumärkena har en stark ledare och nästan en religiös känsla 

över varumärket. Hon tar även upp SJ som ett misskött företag där bland annat dåligt 

ledarskap varit den bidragande faktorn till att varumärket har sådant dåligt rykte. Enligt 

Johan Gromark kan ledarskap vara en typ av marknadskommunikation som påverkar 

varumärket eftersom en ledare har en möjlighet att vara en del av dialogen som uppstår 

på sociala medier vilket kan leda till att förtroende skapas. Enligt Van Gelder (2005) 

handlar ledarskap om att leda och att skapa en vision, en struktur, ett system, tillit och att 

inspirera människor i organisationen för att uppnå organisationens planerade mål. Enligt 

Johan Gromark är sociala medier en fantastisk möjlighet för en ledare att gå ut och 

kommunicera med omvärlden. Han tar upp att många personer till exempel följer Richard 

Branson, VD för företaget Virgin. Förutom konsumenterna menar Johan Gromark att det 

är många av Bransons medarbetare som också lyssnar på vad han säger, så sociala medier 

är en oerhört effektiv kanal för en ledare att kommunicera både internt och externt.  

5.2.5 Sammanfattning och egna reflektioner 
 

Teori och empiri är överens om att marknadskommunikation är en viktig del i ett företags 

arbete med dess varumärke. Sättet att arbeta med kommunikation skiljer sig dock från 

förr och nu. Det påpekas att marknadskommunikationen idag är mer indirekt och 

interaktiv och att fokus ligger på relationsskapande. Sociala medier är ett 

kommunikationsverktyg som tillåter interaktion mellan företag och konsumenter och har 

en stor påverkan på varumärket, vilket både teori och empiri belyser. Att konsumenterna 

har en stor påverkan på varumärket idag är något vi håller med om och själva har 

erfarenhet av som aktiva på sociala medier. Företag använder ofta sociala medier och 

frågar oss som konsumenter vad vi vill ha.  

 

Word of mouth är en typ av kommunikation som sprids snabbt i sociala medier. Det finns 

både positiv och negativ word of mouth. I och med användandet av sociala medier 

lämnar företaget över en del av makten till konsumenterna. Konsumenterna kan sprida 

åsikter snabbt och rekommendera ett företags produkter till andra konsumenter. Dock kan 

felaktigheter och skvaller spridas utan att någon egentligen kollar källan. Att ingen kollar 

källan på rykten som sprids på sociala medier är inget unikt för just sociala medier då vi 

är av uppfattningen att källor inte kollas upp vid någon typ av word of mouth. Däremot 

att word of mouth kan spridas oerhört snabbt via sociala medier håller vi med om och det 

är unikt för detta medie. Sociala medier kan också bidra till skapandet av PR. PR kan 

enligt teori och empiri användas strategiskt och bli planterat i sociala medier eller i 

artiklar. Positiv PR kan öka organisationens trovärdighet. Det har också framkommit att 

ledaren är av betydelse i arbetet med varumärket. En ledare kan vara en ledstjärna i 
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organisationen och med hjälp av sociala medier visa vad företaget står för och tror på. 

Sociala medier ger ledaren möjlighet att effektivt kommunicera med både konsumenter 

och medarbetare. 

5.3 Sociala medier  

5.3.1 Sociala medier och varumärken 
 

Att företag avviker från de traditionella varumärkesbyggande rutinerna och rusar in på 

sociala medier är någonting som Fournier och Avery (2011) belyser. Detta är även 

någonting Carl-Johan Magnusson och Mathias Eriksson diskuterar. Chen, Fay och Wang 

(2011) tar upp att konsumenter lätt kan kommunicera och interagera med andra 

konsumenter idag tack vara den avancerade Web 2.0 teknologin. Sociala medier tillåter 

även användarna att dela både åsikter och produkterfarenheter. Drury (2008) belyser dock 

att de sociala medierna oftast är skapade för användare av användare vilket skiljer sig 

från många andra medier där innehållet är skapat av marknadsförare på företag. Att 

interaktionen sker på mottagarens villkor är någonting som alla respondenterna bekräftar. 

Fournier och Avery (2011) tar upp att det skett ett skifte i maktbalansen mellan företag 

och konsument och att konsumenter idag har mer makt via de sociala medierna. Enligt 

Eva Ossiansson lämnar företagen över en större del av makten till användarna vid 

användandet av sociala medier och då kan de heller inte styra över makten. Detta kan 

kopplas till Fournier och Avery (2011) som belyser att på Web 2.0 är det konsumenterna 

som talar medan varumärken får lyssna. Varumärken står inför en utmaning då arbetet 

med varumärket på de sociala medierna är paradoxalt. För att få skaffa värdefull 

information om konsumenterna krävs kontroll någonting som de öppna sociala medierna 

försvårar.  

 

Keller (2009) menar att få marknadsföringsstrategier är kompletta utan någon form av 

framstående online komponent. Företag kan använda sociala medier som ett verktyg för 

att bland annat bygga och stärka sitt varumärke och hitta nya sätt att marknadsföra sig på. 

Enligt Drury (2008) har sociala medier förändrat sättet människor interagerar med 

varandra och sociala medier kommer spela en allt mer betydande roll för branding och 

marknadsföring. Vidare menar Drury (2008) att sociala medier ger företagen möjligheten 

till direkt och personlig kommunikation med och information om konsumenterna. Sättet 

att interagera och möjligheten att skapa direkt kommunikation är också någonting som 

våra respondenter belyser. Enligt Eva Ossiansson är den stora skillnaden med 

varumärkesbyggnad på sociala medier att det kan skapa mervärde när många människor 

från olika håll sprider sina åsikter kring varumärket. Någonting som visas empiriskt men 

inte teoretiskt är att sociala medier bör användas på alla plan i en organisation. Sociala 

medier kan bidra med konsumenternas hjälp vid till exempel produktutveckling. Företag 

kan via sociala medier få information om vad kunderna vill ha och anpassa sina produkter 

eller tjänster efter det. De kan också bland annat använda sociala medier i 

rekryteringssyfte.  

Enligt Ralphs (2010) och Yan (2011) bör marknadsförarna skaffa sig en förståelse för 

varför konsumenterna talar om varumärket och vad det är som engagerar dem. Ralphs 

(2010) tar även upp att användandet av sociala medier handlar om att öka en känsla av 
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gemenskap, ge tillgång till information och kunskap och att det hjälper till att skapa en 

identitet, ge status och erkännande. Konversationen på sociala medier förs enligt Annika 

Lidne publikt eller semi-publikt utan en specifik mottagare och hon menar att 

konversationen förutsätter att det finns möjligheter att svara. Annika Lidne anser att 

sociala medier är ett demokratiskt medium där människors inflytande bygger på 

engagemang och inte titel, position eller pengar. Det är en stark kraft för demokrati i 

världen men också för att skapa möten mellan människor som inte känner varandra men 

som delar intressen.   

5.3.2 Sociala medier för alla? 
 

Då sociala medier kommer bli en alltmer integrerad del av varumärkesstrategier i 

framtiden anser alla respondenter att de flesta företag bör finnas på och vara engagerade i 

sociala medier, dock är det inte nödvändigtvis nyckeln till framgång för alla företag. De 

företag som väljer att inte befinna sig på sociala medier kommer ändå förekomma där 

genom communities som användarna själva skapar. Respondenternas svar skiljer sig åt 

när det kommer till vilken typ av företag som bör eller inte bör finnas på sociala medier. 

En respondent anser att hatade varumärken inte bör vara på sociala medier om företaget 

inte har en uttalad strategi för hur de ska bemöta den hårda kritiken de antagligen 

kommer att mötas av. En annan respondent anser dock att företag inte kan undvika 

sociala medier och om de är hatade bör de finnas där för att visa att de bryr sig. Även när 

de kommer till små eller stora företag skiljer sig respondenternas svar åt. En respondent 

belyser att sociala medier inte är någonting för “korvkiosken på hörnet” medan två andra 

respondenter tycker att det är viktigt för mindre organisationer att finnas på sociala 

medier eftersom det är ytterst viktigt för dem att bygga relationer. Diskussionen kring 

vilka företag som bör eller inte bör använda sig utav sociala medier är av vikt men är 

utöver studiens teoretiska referensram.   

5.3.3 Sociala mediers begränsningar 
 

Johan Gromark menar att det som är intressant med sociala medier är att de tvingar 

företagen att bli mer transparenta. Mathias Eriksson belyser dock att det finns företag 

som inte gillar transparens och som därför inte skulle kunna göra ett bra arbete på sociala 

medier och bör därför heller inte engagera sig i mediet. Mathias Eriksson menar att 

många företag är rädda för transparens och den negativa kritik som kan finnas på de 

sociala medierna. Han menar dock att den kritiken behövs lyftas upp och bemötas av 

företagen. Även Carl-Johan Magnusson är tveksam till om man som företag bör visa att 

man är transparent och hänger med i de sociala medierna om utgången eventuellt blir 

sämre. Carl-Johan Magnusson menar dock att företag bör fundera över hur de kan hantera 

den kritik som eventuellt kan uppkomma. Johan Gromark tror däremot inte att det finns 

en fara i att sociala medier kan bli för transparent för varumärket utan menar att det 

snarare kan vara bättre då det kan vara en ventil där åsikter kan komma fram. Vidare 

menar Johan Gromark att inte engagera sig i de sociala medierna enbart visar att företaget 

är ännu mer arrogant och att de inte intresserar sig överhuvudtaget för vad 

konsumenterna tycker om dem. Att hantera kritik riktat mot varumärket är enligt Fournier 

och Avery (2011) ett heltidsjobb, särskilt i de branscher som är drabbade av låg 

kundtillfredsställelse. Vidare varnar Fournier och Avery (2011) företagen att bli passiva 
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åskådare och menar att en effektiv social mediestrategi bör rikta in sig på källan till 

kritiken och företagen kan på så sätt bli involverade i diskussionen.  

 

En nackdel med sociala medier anses enligt Annika Lidne vara att skvaller, felaktigheter 

och åsikter snabbt kan sprida sig utan att någon kollar källan till påståendena. Detta 

belyser även Christodoulides (2009) då han tar upp att det idag är mycket svårt för 

företagen att kontrollera allt som skrivs om varumärket och att negativ word of mouth 

kan spridas mycket snabbt och över stora geografiska områden. Enligt Ralphs (2010) vill 

varumärken bli omtalade när samtalet om dem är positivt men inte när det är negativt, 

därför menar han att många företag är oroliga för att engagera sig i sociala medier.  

5.3.4 Sociala mediers framtid  
 

Drury (2008) tar upp att sociala medier ger företagen en bra möjlighet nu, och en stor 

möjlighet i framtiden, att skapa ett framgångsrikt varumärke. Drury (2008) menar att det 

är viktigt att varumärken syns på olika sociala medier annars är risken att hamna efter 

stor. Enligt Ralphs (2010) borde företag se djupare på problemet än att bara fokusera på 

olika sociala plattformar, detta för att få ut det mesta av aktiviteterna där. Vidare menar 

Ralphs (2010) att företag bör skaffa sig en förståelse för varför konsumenterna talar om 

varumärket och vad det är som engagerar dem. Alla respondenter är överens om att innan 

företagen engagerar sig i sociala medier måste de ha satt upp mål, veta hur de ska agera 

på mediet, varför de ska finnas där och vad de vill förmedla. Det är viktigt att företaget 

har en uttalad strategi som även ska fungera långsiktigt. Enligt Lis och Berz (2011) skall 

syftet vara genomtänkt och för att undvika att kommunikationen blir inkonsekvent måste 

företaget fastställa de varumärkesrelaterade aktiviteterna innan implementationen av 

mediastrategierna kan tas i bruk. 

 

Enligt Ralphs (2010) är det är nödvändigt för företag att kommunicera med sina kunder 

vart de än befinner sig och allt mer är det online och på sociala medier och enligt Johan 

Gromark finns det inte några skäl till varför företag inte ska finnas på sociala medier 

överhuvudtaget. Johan Gromark liknar sociala medier med en e-postadress, företag måste 

alla ha en och han tror att det kommer bli så med de viktigaste sociala medierna också. 

Företag kommer finnas representerade där men alla är kanske inte aktiva. Johan Gromark 

anser att det inte kommer pratas om sociala medier som en “hype” som det görs idag utan 

det kommer bli en naturlig integrerad del i sättet företag arbetar och kommunicerar. En 

bra jämförelse menar han är att sociala medier kommer bli vad hemsidorna är idag, alltså 

självklart. Eva Ossiansson menar att det kommer komma nya plattformar och hon tror att 

de sociala medierna kommer byta karaktär eftersom det finns en risk för tröttnad i att 

enbart exploatera det positiva. 

5.3.5 Sammanfattning och egna reflektioner 
 

Teori och empiri är överens om att sociala medier är ett bra verktyg som tillåter 

konsumenterna att lätt kommunicera och interagera med andra konsumenter och företag. 

Användarna kan dela åsikter och produkterfarenheter på sociala medier och det skapar en 

känsla av gemenskap. Vidare tas det upp att kommunikationen sker på mottagarens 

villkor och företag lämnar över en större del av makten till konsumenterna. Sociala 
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medier kräver ett engagemang från företagets sida och som både empiri och teori belyser 

måste företag ha en uttalad strategi innan de väljer att äntra sociala medier. Något 

empirin belyser men inte teorin är att sociala medier bör användas på alla plan i en 

organisation. Konsumenterna kan till exempel bidra med önskemål som kan hjälpa 

företag i produktutveckling och sociala medier kan även användas i rekryteringssyfte etc. 

Att teorin inte stämmer överens med empirin anser vi kan bero på att respondenterna har 

kommit längre i användandet av sociala medier än forskningen. Empirin ser på sociala 

medier som en helhet och att det bör integreras på alla plan.  

 

Något som inte tas upp i teorin och som även skiljer sig en aning i empirin är om alla 

företag bör finnas på sociala medier. Det diskuteras kring huruvida små, hyperlokala 

företag bör eller inte bör använda sig av sociala medier. Vissa anser att det är ännu 

viktigare för små företag att skapa relationer än stora då de kanske inte har många 

kunder. Andra menar att sociala medier är alldeles för tidskrävande och inte nödvändigt 

för mindre företag. Om små eller stora företag ska finnas på sociala medier eller ej är 

svårt för oss att reflektera över eftersom det beror helt på företagets specifika situation.    

 

Sociala medier medför också begränsningar, det kan bland annat vara att det tvingar 

företagen att bli transparenta. Detta är enligt empirin samt vår egen uppfattning bra så 

länge företagen har en strategi för hur de kan bemöta eventuell negativ kritik. I framtiden 

kommer sociala medier bli en integrerad del i en organisations arbete med varumärket 

och lika självklart som hemsidor är idag. Det är nödvändigt för företag att kunna 

kommunicera med sina kunder varthän de befinner sig och allt mer är det online på 

sociala medier.   
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6 Slutsatser  
 

 

I kapitlet nedan kommer det redogöras för studiens resultat och utifrån dessa dras 

slutsatser. Detta relaterar till problemdiskussionen och syftet. Resultatet avser att finna 

svar på studiens problemområde.  

 

 

Den idag allt mer delaktiga konsumenten och den avancerade teknikens utbredning har 

medfört att den sociala webben och därigenom sociala medier har blivit en obligatorisk 

del i många företags marknadsföringsstrategier. För att kunna bygga och stärka sitt 

varumärke och för att kunna kommunicera effektivt måste marknadsförarna finnas där 

konsumenterna befinner sig och allt mer är det online. Företagen står inför ett problem 

om kunskapen kring hur man hanterar varumärkesstrategier på de sociala medierna inte 

finns. Vi anser att många företag slänger sig ut på sociala medier utan att riktigt veta 

varför. Syftet med denna studie är därför att: 

 

”Studera experters syn på sociala medier som ett viktigt verktyg för varumärkesbyggnad 

och med deras kunskap öka förståelsen inom företag” 

 

För att kunna öka förståelsen har vi utifrån vårt problemområde utvecklat följande tre 

frågeställningar:  

 

 Vad bör företag tänka på när de bygger sitt varumärke med hjälp av sociala 

medier? 

 Hur kan företag använda andra marknadskommunikationsverktyg i sociala 

medier? 

 Vilka möjligheter kan sociala medier generera för företag? 

 

Studien har möjliggjort att frågeställningarna har blivit besvarade och svaren presenteras 

nedan. Vi har kopplat varje fråga till de viktigaste delarna i vår analysmodell.  

 

6.1 Studiens resultat 
 

Varumärken 

 

 Vad bör företag tänka på när de bygger sitt varumärke med hjälp av sociala 

medier? 

 

Studien visar att ett varumärke skapas av alla de associationer eller tankar som uppstår i 

människors sinnevärld. Företag bör vara medvetna om att varumärket skapas av 

interaktionen mellan dem och konsumenterna. Det gäller att skapa positiva associationer 

till varumärket och en förståelse för hur kunderna tänker och tycker om det. Företag bör 

tänka på att varumärket är ett löfte från dem till sina kunder att företaget ska tillfredsställa 

kundernas behov. 
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Varumärkesbyggnad via det relativt nya verktyget sociala medier är ett mycket bra sätt 

för företagen att kommunicera med sina kunder. Varumärken bör vara där kunderna finns 

och allt mer är det online på sociala medier. Företagen måste förstå att de i detta medie är 

deltagare i ett samtal och att kunderna har en stor del av makten i varumärkets framgång. 

Eftersom konsumenten själv avgör när och hur denne vill interagera med varumärket är 

det viktig att företaget håller igång dialogen. Det är viktigt att företag är personliga och 

inte agerar som en marknadsförare för att kunna hålla en konversation med kunderna 

levande. Interaktionen är mycket betydelsefull för arbetet med varumärket. Företagen 

måste visa att de bryr sig om sina kunder och är engagerade i relationerna med dem. 

Företagen måste även lyssna på vad konsumenterna har för åsikter och låta de vara en del 

i varumärkesprocessen. Det är viktigt att veta att det är i mötet mellan företag och kund 

som saker händer och där relationer kan skapas.  

 

Vidare bör företag alltså tänka på att ha en uttalad strategi för varför man som företag ska 

finnas på sociala medier, de måste ha klart för sig vilka mål de vill uppnå med 

aktiviteterna på sociala medier. Ska företag använda sig av sociala medier måste de vara 

engagerade och aktiva i mediet och det räcker inte att bara finnas där. Företag bör ha 

tydliga och frekventa samtal med konsumenterna för att undvika att misslyckas med 

skapandet av relationer på sociala medier.  

 

Marknadskommunikation 

 

 Hur kan företag använda andra marknadskommunikationsverktyg i sociala 

medier? 

 

Företag kan inte enbart fokusera på en typ av marknadskommunikation i arbetet med 

varumärket. Vilken typ av marknadskommunikation som är bäst att använda beror helt på 

den specifika situation företaget befinner sig i och vad de vill kommunicera. Ofta 

kombinerar företaget olika typer av marknadskommunikation vid uppbyggnad av 

varumärket. Det handlar inte längre om att sprida traditionella marknadsföringsbudskap 

med synsättet sändare-budskap-mottagare utan idag handlar marknadskommunikationen 

om att lyssna, interagera och dela med sig av kunskap till sina kunder. Därför är sociala 

medier, som tillåter interaktion, idag ett allt mer använt verktyg. 

 

Word of mouth är en typ av kommunikation som kan användas i de sociala medierna. 

Konsumenters åsikter kan sprida sig snabbt i sociala medier och företag kan sprida sin 

marknadsföring till ett stort antal användare världen över. Word of mouth kan generera 

fördelar för företag, om samtalet om dem är positivt, eftersom människor tenderar att lita 

mer på konsumenternas information och rekommendationer än företagens information. 

Konsumenterna väljer därför ofta ett varumärke som de blivit rekommenderade av andra 

konsumenter. Word of mouth ses inte som reklam av konsumenterna utan det är indirekt 

reklam vilket kan medföra att trovärdigheten kan öka. En negativ aspekt med word of 

mouth i sociala medier är dock att företag inte kan styra åsikterna som sprids på samma 

sätt som i andra typer av kommunikationskanaler. Risken är att felaktiga rykten kan 



 

  
 

- 63 -  

spridas mycket snabbt och därför är det viktigt att företag har en strategi för att besvara 

den negativa kritiken.  

 

Sociala medier kan även vara ett sätt för ledaren i en organisation att vara personlig. 

Personlighet skapar trovärdighet och företaget kan få många anhängare. Ledaren har 

också möjlighet att dela med sig av tankar, åsikter och budskap som annars kan vara 

svåra att förmedla. Ledaren kan också använda sociala medier för att vara en ledstjärna 

för den egna personalen i organisationen. Medarbetarna kan lättare följa vad som händer i 

organisationen om ledaren kommunicerar med dem via sociala medier. Sociala medier är 

alltså ett mycket bra sätt för en ledare att kommunicera.  

 

En annan typ av marknadskommunikation som kan användas i sociala medier är PR. Ofta 

uppfattar inte konsumenten PR som reklam vilket kan medföra att den känns mer 

trovärdig. Det kan också vara så att journalister skriver artiklar som är planterade av 

företag vilket är rena PR aktiviteter men som konsumenterna inte är medvetna om. PR 

kan användas i sociala medier men företagen måste vara medvetna om att det inte skapas 

automatiskt utan de måste komma med ett konkret värde och ge någonting tillbaka till 

konsumenterna för att lyckas.  

 

Sociala medier 

 

 Vilka möjligheter kan sociala medier generera för företag? 

 

Sociala medier erbjuder nya möjligheter för företag att ta del av människors åsikter och 

synpunkter och företag kan aktivt delta i diskussioner som berör deras varumärke. När 

konsumenter delar med sig av sina åsikter och information från olika håll skapas det ett 

mervärde. Sociala medier ger företag en möjlighet att skapa en kontakt med 

konsumenterna och ta reda på vad de efterfrågar och vad som engagerar dem. Sociala 

medier kan användas i alla delar av en organisation. Bland annat kan det användas i 

rekryteringssyfte och i produktutveckling. Vet företag vad konsumenterna vill ha kan de 

göra produkter enligt konsumenternas önskemål vilket skapar en relation och en 

långvarig lojalitet. Kundlojalitet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett 

varumärke. Lojala kunder återkommer och sprider goda rekommendationer om 

varumärket vilket kan bidra till att ett starkt varumärke skapas. Lojalitet är en viktig 

fördel gentemot konkurrenter och företag bör tänka på att lojaliteten också påverkas av 

andra komponenter såsom kundernas upplevda kvalitet. Hur kunden uppfattar kvaliteten 

kan påverkas av hur företag framställer den. Är bilden felaktig uppfattas kvaliteten sämre 

än vad egentligen den är. Konsumenter vill tillhöra starka varumärken och sociala medier 

kan skapa en känsla av tillhörighet till en grupp. Tillit och förtroende är oerhört viktiga 

komponenter för att lyckas med varumärkesbyggnad på sociala medier.  

 

Studien har visat att sociala medier kommer bli en integrerad del av företagens 

marknadskommunikation och att det kommer kännas lika självklart som företagens 

hemsidor gör idag. De flesta företag bör vara på sociala medier så länge de har en strategi 

för att hantera mediet. Studien har även visat att företag kan vara personliga på sociala 

medier vilket kan medföra förtroende hos kunderna. Företag måste även ha i åtanke att 
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sociala medier inte bara medför möjligheter utan också att det finns vissa begränsningar. 

Företag måste därför hitta en väg för att hantera begränsningarna. Transparensen ökar 

och företag måste vara beredda på att hantera det och vara medvetna om att sociala 

medier blir ytterligare en kanal för människor att diskutera negativa åsikter. Företag 

måste vara snabba och duktiga på att hantera kritiken så de kan vända negativa åsikter till 

positiva. När företag äntrar sociala medier krävs det att de måste släppa på kontrollen 

eftersom konsumenten har en stor del av makten på mediet. 
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7 Avslutande reflektion 
 

 

I studiens avslutande kapitel reflekteras det kring studiens resultat. Det ges också 

rekommendationer för användandet av verktyget sociala medier för varumärkesbyggnad 

till olika företag. Slutligen resoneras det kring hur den fortsatta forskningen inom 

problemområdet kan bedrivas. 

 

7.1 Reflektion  
 

Teorin i denna studie har konstruerats för att analysera en verklighet med hjälp av empiri. 

Den valda teorin har fungerat som ett bra underlag för studien och har med hjälp av det 

empiriska materialet utvecklats. Den teoretiska referensramen har visat att det finns ett 

samband mellan varumärken och sociala medier. Med hjälp av detta samband har en 

modell skapats vilken syftar till att förklara sambandet mellan varumärken och olika 

typer av marknadskommunikationsverktyg och analysera denna verklighet. Vår modell 

har bidragit med att öka förståelsen för hur marknadskommunikation påverkar 

uppbyggnaden av ett varumärke. Det teoretiska materialet stämmer till stora delar 

överens med det empiriska men har kompletterats med en praktisk aspekt med hjälp av 

experters kunskap inom problemområdet. Experternas kunskap ger därför en extra 

dimension till forskningen.  

 

Som studien visat är det viktigt för företag att veta varför de ska finnas på sociala medier. 

De behöver ha en uttalad strategi och uppsatta mål. Vi anser att många företag slänger sig 

ut på sociala medier utan att riktigt veta varför vilket studien också har påvisat. Företag 

måste vara aktiva och engagerade i sociala medier för att lyckas. En anledning till att 

sociala medier är ett bra kommunikationsverktyg är att det tillåter interaktion på ett plan 

som känns personligt, vilket är förtroendeskapande. Men det finns även andra möjligheter 

med mediet då det går att använda i alla delar i en organisation och mediet bör vara en 

fråga för alla avdelningar, inte enbart marknadsavdelningen. Till exempel kan en ledare 

använda sociala medier för att kommunicera företagets visioner etc., det kan användas i 

rekryteringssyfte och det kan också användas vid produktutveckling.  

 

Den kritik som framställs mot sociala medier i studien anser vi vara hanterbar så länge 

företaget har en uttalad strategi för att bemöta den. Negativ kritik bör besvaras för att 

vända en dålig upplevelse till något bra. Sociala medier kommer i framtiden bli en 

integrerad del i ett företag. Det är därför viktigt för de flesta företag att finnas på sociala 

medier då det är där de flesta människor kommer befinna sig. Åsikterna varierar dock om 

huruvida både stora och små företag bör finnas på sociala medier eller ej. Vissa 

respondenter anser att små företag bör finnas där då det är ännu viktigare för dem att 

skapa relationer eftersom de inte har lika många kunder som stora företag. Andra anser 

att små, hyperlokala företag inte bör finnas där utan att det är slöseri med resurser.  
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7.2 Rekommendationer 
 

Sociala medier är förvisso ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera men företag måste 

förstå hur de ska använda mediet och vara medvetna om att det är mycket tidskrävande. 

Med hjälp av studiens slutsatser har vi därför tagit fram ett antal rekommendationer för 

vad företag bör tänka på när de använder sociala medier vid varumärkesbyggnad och 

varför det är ett viktigt verktyg. 

 

 Välj noga. Företag bör välja sociala medier med omsorg eftersom det finns 

oerhört många och det är svårt att delta i alla samtidigt. Företagen måste förstå 

mediet och veta att de når sin målgrupp där.  

 Ha en uttalad strategi. Företag måste veta varför de ska finnas på sociala 

medier innan de äntrar mediet. De måste ha ett klart syfte och veta vad de vill 

uppnå med sina aktiviteter där. Utan en uttalad strategi kommer sociala medier 

enbart vara slöseri med resurser. 

 Var aktiv och skapa engagemang. För att sociala medier ska vara effektfullt 

måste företag vara aktiva i mediet och inte finnas där ”bara för att”. De bör veta 

vad som skapar engagemang hos konsumenterna för att sedan anpassa sina 

aktiviteter efter det.  

 Var personlig. Eftersom sociala medier domineras av användarna är det viktigt 

för företag att agera mer som en människa. De bör vara ärliga mot 

konsumenterna och vara medvetna om att de är deltagare i en konversation 

snarare än en marknadsförare med syftet att sälja. 

 Var transparent. För att företag ska uppfattas på ett bra sätt gäller det att vara 

öppna och transparenta. Transparens visar på att företaget inte har något att dölja 

vilket ökar förtroendet hos konsumenterna.    

 Använd i alla delar av organisationen. Sociala medier bör användas i alla delar 

av en organisation. Företag kan dra nytta av mediet bland annat i 

produktutvecklingen eller rekryteringssyfte.  

 Bemöt negativ kritik. Sociala medier innebär ytterligare en kanal för missnöjda 

kunder att sprida sina negativa åsikter. Företag bör ha en strategi för hur de ska 

bemöta negativ kritik för att kunna vända en dålig upplevelse till något positivt.     

 Interaktion skapar lojala kunder. Sociala mediers styrka är att det skapar en 

interaktion mellan företag och konsument. Det genererar en mer personlig 

kontakt vilket medför att kunden blir mer lojal mot företaget. En lojal kund bidrar 

med många fördelar.  

 Integrerad del. I framtiden kommer sociala medier bli lika självklart som 

hemsidor är idag. Det kommer bli en integrerad del i företags 

marknadsföringsstrategier och det gäller för företag att hänga med i utvecklingen.   
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7.3 Förslag till vidare forskning 
  

I studien har det framkommit att åsikterna kring huruvida stora eller små företag bör 

finnas på sociala medier eller ej skiljer sig åt. Det diskuteras att det är viktigare för 

mindre företag att finnas på sociala medier, då de har ett större behov av att skapa 

relationer, än vad det är för större företag som redan har många relationer. I motsats till 

detta diskuteras det även att små och hyperlokala företag inte bör finnas på sociala medier 

då det kan ses som ett slöseri med resurser och onödigt. Vi anser att det därför vore 

intressant att göra en studie där det undersöks om det finns skillnader mellan vilka företag 

som bör finnas på sociala medier.        

 

En annan intressant studie kan vara att undersöka om sociala medier är lika viktigt vid 

varumärkesbyggnad mellan företag, B2B som det är mellan företag och konsument, B2C. 

Ofta diskuteras det kring sociala mediers påverkan på relationer mellan företag och 

konsument men sällan mellan företag och företag. Vi anser att det är viktigt att vara 

personlig i sin kommunikation oavsett om det är i en B2B miljö eller en B2C miljö. 

Därför hade en studie om sociala mediers påverkan på varumärkesbyggnad i dessa två 

miljöer vara intressant att bedriva.  
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Bilaga 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med. 

 

1. Vad är ett varumärke enligt er? 

 

2. Vilka beståndsdelar anser du att varumärken bör vara uppbyggda av? 

 

3. Vilka typer av marknadskommunikation anser du vara mest betydelsefulla för att 

bygga och positionera sitt varumärke? 

 

4. Kan du ge exempel på två starka varumärken och två svaga varumärken? Varför 

anser du att de är starka respektive svaga?   

 

5. Vad innebär sociala medier för er? 

 

6. Vilka möjligheter/fördelar anser du är förknippade med sociala medier?   

 

7. Vilka begränsningar/nackdelar anser du är förknippade med sociala medier? 

 

8. Vilka sociala medier använder ni och varför? 

 

9. Hur arbetar ni för att vara aktiva i användandet av sociala medier? 

 

10. Hur anser du sociala medier förändrat relationen mellan kunder och företag? 

 

11. Är det viktigt för alla företag att använda sociala medier? Varför, varför inte? 

 

12. Hur skiljer sig varumärkesbyggnad via sociala medier från varumärkesbyggnad 

via traditionella kommunikationskanaler? 

 

13. Vad tror du kommer hända med de företag som inte engagerar sig i användandet 

av sociala medier? 

 

14. Hur försöker ni påverka vad som sägs om er i sociala medier? 

 

15. Hur utnyttjar ni den interaktion som uppstår mellan individer i sociala medier?   

 

16. Har ni en uttalad strategi för hur man bör agera på sociala medier? 

 

17. Skapar användandet av sociala mediet PR kring varumärke och i så fall hur? 

 

18. Sociala medier har exploderat de senaste åren. Har du några egna funderingar 

kring varför det har hänt och hur tror du framtiden ser ut?  
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Slutligen, är det något du tycker att vi har missat att fråga som du tror kan vara viktigt för 

oss att veta? 

 

Tack för din medverkan och din tid! 
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