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Abstract 
The introduction of social media has influenced and changed the way how 

people communicate. It is in today's society, both popular and commonly to 

maintain relationships, creating new or just simple conversations through 

social media. Companies and marketers have realized the importance of this 

media channel, and therefore the use the presence of firms in this media 

channel has expanded significantly in recent times. However, there are many 

difficulties in defining what it provides in direct business value to the 

company. This study explores the opportunities and tools available for 

marketers to measure the marketing impact of social media. This essay aims 

to make a compilation and presentation of relevant and representative 

measurement tools and methods in social media. We will also discuss the 

relevant theory in relation to industry expert’s views on measurement in 

social media. The theoretical data that are used in the study are parts of 

relationship marketing and direct marketing. To give a clearer picture of the 

tools that are available, we present representative and innovative web 

analytics tools and methods to measure the impact of social media. The study 

is based on a qualitative approach. The collected material is based on four 

qualitative survey interviews with four industry experts in social media and 

web analytics. We also present examples of representative and innovative 

web analysis tools that businesses and marketers can use. Our findings show 

that it is vital that companies and marketers set itself clear goals with their 

activities and what they seek. These goals must also be consistent with its 

overall objectives, and Internet strategy.  

Keywords: Measurement, social media, web analytics, engagement, 

customer satisfaction, customer loyalty, direct marketing, relationship 

marketing.  



 

II 

Sammanfattning 
 

Introducerandet av de sociala medierna har påverkat och förändrat sättet hur 

vi människor kommunicerar på. Det är i dagens samhälle både populärt och 

vanligt underhålla relationer, skapa nya eller enbart enkla konversationer via 

sociala medier. Företag och marknadsförare har insett betydelsen av den här 

mediekanalen, därför har användning och närvaro från företagens sida inom 

denna mediekanal expanderat kraftigt under den senaste tiden. Dock finns det 

svårigheter att definiera vad det ger i direkt affärsvärde till företaget. Studien 

handlar om att undersöka vilka möjligheter samt verktyg som finns 

tillgängliga för marknadsförare till att mäta marknadsföringseffekter i sociala 

medier. Uppsatsen syftar till att göra en sammanställning och presentation av 

aktuella samt representativa mätverktyg och metoder inom sociala medier. Vi 

diskuterar även relevant teori i förhållande till branschexperters syn på 

mätning inom sociala medier. 

 

Det teoretiska materialet som används i studien är delar ur 

relationsmarknadsföring och direktmarknadsföring. För att ge en tydligare 

bild av de verktyg som finns tillgängliga presenterar vi representativa och 

innovativa webbanalysverktyg samt metoder för att mäta effekten av sociala 

medier.  

 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Det insamlade materialet bygger på 

fyra kvalitativa enkätintervjuer med fyra branschexperter inom sociala medier 

och webbanalys. Vi presenterar även exempel på representativa och 

innovativa webbanalysverktyg som företag och marknadsförare kan utnyttja. 

Våra slutsatser visar att det är avgörande att företag och marknadsförare sätter 

upp egna tydliga mål med sina aktiviteter och vad de syftar till. Dessa mål 

skall även överensstämma med företagets övergripande mål samt 

Internetstrategi. 

Nyckelord: Mätning, sociala medier, webbanalys, engagemang, kundtillfredsställelse, 

kundlojalitet, direktmarknadsföring, relationsmarknadsföring.   



 

III 

Förord 

 
Vi vill tacka alla de personer som hjälp oss igenom den här studien genom att 

bistå med engagemang, idéer, kunskap samt stöttning.  

 

Framförallt vi vill tacka vår handledare Eva Gustafsson som med 

engagemang och kunskap stöttat oss genom hela det här arbetet. Under 

studiens gång har hon bidragit med både kritiska samt konstruktiva 

synpunkter och idéer vilket underlättat studiens fullföljande.  

 

Slutligen vill vi även passa på att tacka våra informanter Daniel Nüüd, 

Fredrik Stenbeck, Lars Johansson och Jacob Rastad vilka tagit sig tid till att 

besvara våra frågeställningar. Vi uppskattar ert engagemang och att ni delade 

med er av er kunskap till oss så att vår studie kunde genomföras.  



 

IV 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.1 Inledning .................................................................................................................... - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... - 2 - 
1.3 Syfte .................................................................................................................................. - 3 - 
1.4 Disposition ........................................................................................................................ - 3 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 4 - 
2.1 Det insamlade materialet ............................................................................................ - 5 - 
2.2 Studiens begränsningar .............................................................................................. - 6 - 
2.3 Studiens validitet och reliabilitet ................................................................................ - 7 - 

3 Litteraturgenomgång ........................................................................................................... - 8 - 
3.1 Relationsmarknadsföring .................................................................................................. - 8 - 

3.1.1 Engagemang .............................................................................................................. - 9 - 
3.1.2 Kundtillfredsställelse ................................................................................................. - 9 - 
3.1.3 Kundlojalitet ............................................................................................................ - 10 - 
3.1.4 Customer Relationship Management ....................................................................... - 12 - 

3.2 Direktmarknadsföring ..................................................................................................... - 12 - 
3.2.1 Mätning inom direktmarknadsföring ....................................................................... - 12 - 

3.3 Vad betyder sociala medier? ........................................................................................... - 13 - 
3.3.1 Medieverktyg inom sociala medier .......................................................................... - 15 - 

3.4 Avslutande diskussion ..................................................................................................... - 17 - 
4 Webbanalysverktyg ................................................................................................................ - 20 - 

4.1 Webbanalys ..................................................................................................................... - 20 - 
4.1.1 Vad är en besökare? ................................................................................................. - 21 - 

4.2 Webbanalysverktyg och metoder .................................................................................... - 21 - 
4.2.1 Google Analytics ..................................................................................................... - 21 - 
4.2.2 SilverBakk ............................................................................................................... - 22 - 
4.2.3 SWIX ....................................................................................................................... - 24 - 
4.2.4 Search Engine Optimization, SEO ........................................................................... - 24 - 
4.2.5 Twitalyzor ................................................................................................................ - 24 - 
4.2.6 Social Mention ......................................................................................................... - 24 - 

5 Experterna har ordet ............................................................................................................... - 26 - 
5.1 Betydelsen av realtid för mätning inom sociala medier .................................................. - 26 - 
5.2 Sociala medier i framtiden .............................................................................................. - 26 - 
5.3 ROI värden inom sociala medier? ................................................................................... - 27 - 
5.4 Att tänka på vid mätning av marknadsföringseffekter inom sociala medier ................... - 28 - 
5.5 Svårigheter vid mätning av marknadsföringseffekter inom sociala medier .................... - 29 - 

6 Resultat ................................................................................................................................... - 31 - 
6.1 Att mäta i sociala medier................................................................................................. - 31 - 
6.2 Att mäta engagemang ...................................................................................................... - 32 - 
6.3 Att mäta kundtillfredsställelse ......................................................................................... - 33 - 
6.4 Att mäta kundlojalitet ...................................................................................................... - 34 - 

7 Slutsatser ................................................................................................................................ - 36 - 
7.1 Om att mäta ..................................................................................................................... - 36 - 
7.2 Om vår studie .................................................................................................................. - 36 - 

8 Källförteckning ................................................................................................................. - 38 - 
9 Bilaga...................................................................................................................................... - 43 - 

9.1 Enkätintervju ................................................................................................................... - 43 - 



 

- 1 - 

 

1 Bakgrund 
I det här kapitlet introducerar vi de underlag vilka ligger till grund för studien. Vi 

presenterar också bakgrunden som ligger till grund för vårt forskningsproblem. Vår 

problemdiskussion belyser problemområdet och leder till undersökningens syfte och 

kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens struktur.    

1.1 Inledning 

Sociala medier är ett mycket aktuellt ämne inom marknadsföringen. Introducerandet av 

de sociala medierna har påverkat och förändrat sättet hur människor och individer 

kommunicerar på. Det är i dagens samhälle både populärt och vanligt att underhålla 

relationer, skapa nya eller enbart enkla konversationer mellan individer genom sociala 

medier. Företag och marknadsförare har också insett betydelsen av denna mediekanal, 

därför har användning samt närvaron från företagens sida inom denna mediekanal 

expanderat och blivit väldigt populärt.  

 
Sociala medier är hett. Att skapa engagemang och relationer är hett. Men hur 

omvandlar vi det till intäkter och vinst? Om 2009 var året där allt skulle klinga 

"free", vill vi år 2010 vända på perspektiven och fokusera på omsättning, avsättning 

och "cash"! Nu handlar det om de sociala mediernas hårdvaluta. Det handlar om hur 

du faktiskt kan mäta insatser i sociala medier, liksom göra vinster i faktiska pengar. 

Det handlar även om de människor och företag som har lyckats omvandla sina 

sociala medieinvesteringar till vinst. Sociala medier kan ge ditt företag såväl kunder 

som relationer och pengar
1
. 

 

Dock finns det svårigheter med att definiera vad det ger i direkt affärsvärde till företaget. 

IDG.se nämner i en artikel en undersökning från Gartner att hälften av de 900 tillfrågade 

företagen planerar att öka sina investeringar inom sociala medier under år 2010. Sociala 

medier är ett relativt nytt fenomen inom marknadsföringen. Att försöka dela in aktiviteter 

inom sociala medier till ekonomiska mått är något som det diskuteras livigt kring.  

 
How do you measure the influence on someone who has read your blog, posted a 

comment, sent a tweet to 35 followers, visited another site, referred to your blog 

with a trackback, texted four friends about your post, two of whom visited your blog 

as well
2
? 

 

Så vad är ett positivt blogginlägg om ett företags produkt värd? Eller det faktum att 

företagets produkter ”hyllas” i olika sociala nätverk?
3
  

 
Att inte mäta sina marknadsinsatser är som att köra bil utan att veta hur mycket 

bensin bilen slukar
4
.  

                                                 
1
 http://disruptivemedia.se/socialcash, använd den 19 maj 2010.  

2
 http://metricsman.wordpress.com/2009/01/08/five-social-media-pr-measurement-trends-to-watch-in-

2009/, använd den 22 april 2010. 
3
 http://begriplig.se/blogg/2009/09/08/mata-sociala-medier/, använd den 14 april 2010. 

4
 http://www.marknadsbarometer.se/att-inte-mata-sina-marknadsinsatser-ar-som-att-kora-bil-utan-att-veta-

hur-mycket-bensin-bilen-slukar/, använd den 20 maj 2010.  
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I en artikel framhåller Jeev Trika att många företag idag inte har tid att utvärdera sina hur 

framgångsrika deras kampanjer varit. Utan att utvärdera effektiviteten i 

marknadsföringskampanjerna finns det ingen möjlighet att veta om företagets 

marknadsföringsaktiviteter genererar resultat, eller om det bara är slöseri med både tid 

samt pengar. Att mäta hur framgångsrik en marknadsföringskampanj har varit är dock 

ingen enkelt uppgift, men det är definitivt ett viktigt och betydelsefullt delmoment inom 

marknadsföring. Syftet med marknadsföringskampanjer behöver nödvändigtvis inte vara 

att enbart öka försäljningen. Det finns mycket mer att utvärdera angående effekten på 

marknadsföringserbjudanden än att bara fokusera på om intäkterna ökar respektive 

minskar, eller kanske till och med kvarstår kvar på samma nivå.  

1.2 Problemdiskussion 

I den här uppsatsen skall vi undersöka vilka möjligheter samt verktyg som finns 

tillgängliga för marknadsförare för att mäta marknadsföringseffekter i sociala medier. 

Sociala medier blir allt vanligare och många företag och framförallt marknadsförare 

börjar i allt högre grad att intressera sig för hur denna mediekanal kan integreras i 

verksamheten. Facebook, Twitter och bloggar är alla exempel på sociala medier vilka 

företag i dagsläget visar engagemang och närvaro i. Det finns även ett mycket stort 

intresse från företagens sida av hur aktiviteter inom sociala medier kan följas upp på. 

Mätning och uppföljning av sociala medier är ett av de ämnen som många har en åsikt 

kring. Det finns dock inget självklart tillvägagångssätt för hur företag och kanske 

framförallt marknadsförare på ett enkelt och effektivt sätt skall följa upp dessa aktiviteter 

på inom sociala medier.  

 

Många företag följer redan idag upp sina Internetaktiviteter, särskilt då det rör sig om 

någon form av annonseringskostnad. Vår erfarenhet är att många företag känner 

osäkerhet kring hur sociala medier går att återkoppla till det egna företaget. Enligt vår 

tidigare studie Demokratisering av det nya medielandskapet (Bengtsson & Strojil, 2009) 

kom vi fram till att styrkan i sociala medier ligger i att det inte skall ses som en 

försäljningskanal, utan det handlar om dialog och att skapa relationer vilka på sikt kan 

leda till önskvärda effekter. Eftersom kanalen handlar om att skapa en långsiktig relation 

kan det vara svårt att mäta ett engagemang genom det klassiska ROI
5
. Alltså kan kanske 

vanliga verktyg som click-throughs
6
 och besöksstatistik inte längre vara lika användbara 

instrument när det handlar om att en video läggs upp på Youtube, eller att ett inlägg 

skrivs på Facebook.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående ställer vi frågan hur företag som redan integrerat sociala 

medier i verksamheten samt företag vilka planerar att göra det beräkna affärsnyttan, och i 

så fall på vilket sätt? Hur värderas till exempel 10 videoklipp på Youtube, en Facebook 

grupp för anställda eller en företagsblogg? På vilket sätt går det att återkoppla den 

                                                 
5
 Ett mått för hur mycket ett företag tjänat på en investering efter det att kostnaderna dragits bort. 

(http://mindpark.se/return-of-engagement-rois-hogra-hand/). Använd den 8 april 2010. 
6
 En process som där en användare klickar sig vidare via en online-annons till annonsörens destination. 

(http://www.marketingterms.com/dictionary/clickthrough/). Använd den 8 april 2010. 
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investering samt tid företaget lagt ner på dessa medier. Går det att påvisa direkta 

försäljningsresultat som följd av företagets engagemang på Internet.
7
 

1.3 Syfte 

Det finns idag många olika uppfattningar från individer vilka ligger i framkant, skriver 

och diskuterar om ämnet sociala medier på Internet. Det pågår en debatt angående hur 

sociala medier skall följas upp på. Att spåra aktiviteter på Internet är möjligt och utifrån 

detta finns också möjlighet att mäta. Uppsatsen syftar till att göra en sammanställning och 

presentation av aktuella och dominerande mätverktyg samt metoder inom sociala medier. 

Vi diskuterar teori inom direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring i förhållande 

till uppföljning inom sociala medier. Vår målsättning med undersökningen är att: 

 

1. Presentera aktuella och dominerande mätverktyg samt metoder.  

2. Sammanställa och beskriva hur branschexperterna anser att marknadsförare kan 

mäta marknadsföringseffekter i sociala medier. 

3. Diskutera de svårigheter som finns med att mäta marknadsföringseffekter inom 

sociala medier.  

1.4 Disposition 

Vi kommer i följande avsnitt introducera vad uppsatsen handlar om, och beskriva hur vi 

gått tillväga för att uppfylla undersökningens syfte. I metoddelen kommer vi också att 

redogöra för våra val av metoder. Studiens begränsningar kommer även att diskuteras i 

det här kapitlet. I undersökningens teoretiska referensram belyser vi teori inom 

relationsmarknadsföring med fokus på relationsmarknadsföringens grundstenar. Vi 

kommer även att presentera teori inom direktmarknadsföring och förklara varför mätning 

av kampanjer är en betydelsefull del inom ämnesområdet. Dessutom kommer vi redogöra 

definitionen av sociala medier och vad det innebär för att skapa en tydligare bild av det. 

Kapitlet kommer också att förklara olika medieverktyg som finns tillgängliga att utnyttja 

inom denna mediekanal. Vi presenterar det i kapitel tre. I kapitel fyra presenterar vi olika 

mätmetoder för uppföljning av sociala medier. Materialet samlas främst in från olika 

Internet källor. I Kapitel fem kan läsaren ta del av de enkätintervjuer vi genomfört samt 

den information som är relevant för studien. Det här kapitlet består enbart av 

informanternas resonemang och åsikter och utgöt studiens empiriska material. Kapitel 

sex innehåller studiens resultat som behandlas utifrån den teori och empiri som vi tidigare 

presenterat. Kapitel sju kommer belysa studiens slutsatser och de variabler för hur 

marknadsförare kan följa upp och se marknadsföringseffekter i sociala medier.  

 

                                                 
7
 http://online-pr.se/sociala-medier/funderingar-kring-vardet-av-sociala-medier/. Använd den 14 april 2010. 
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt för att uppnå undersökningens syfte 

samt hur vi motiverat våra val av representativa verktyg och metoder för mätning inom 

sociala medier. Vi beskriver även hur vi gått tillväga med datainsamlingen och motiverar 

våra val av informanter. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens 

begränsningar.   

 

Vårt huvudskaliga syfte med uppsatsen är att sammanställa och presentera vilka 

tillvägagångssätt som marknadsförare kan utnyttja för att mäta marknadsföringseffekter 

inom sociala medier. För att uppfylla vårt syfte har vi undersökt vilka verktyg samt 

metoder som marknadsförare har till sitt förfogande för att mäta och samla in statistik 

inom sociala medier.  

 

För att kartlägga tillgängliga mätmetoder eftersträvade vi att presentera de mest 

innovativa och representativa metoderna samt verktygen vilka finns tillgängliga för 

marknadsförare. Val av metoder och verktyg grundar sig till största del i att vi har följt 

diskussioner över Internet i form av bloggar, debatt- och nyhetsartiklar med individer 

samt företag som ligger i framkant inom ämnesområdet. Vi även fått råd från vänner och 

bekanta vilka är insatta inom området. Eftersom vi på förhand hade lite förkunskap inom 

ämnet sociala medier så påverkade det också våra val av metoder och verktyg. 

 

Genom att följa olika diskussioner över Internet i bloggar, nyhets- samt debattartiklar 

gjorde att vi uppmärksammade och senare kom i kontakt med individer samt företag 

vilka är aktiva och driver delar av sin verksamhet inom området sociala medier.  

 

Vi har i genomförandet av undersökningen utgått från en kvalitativ metod. Andersen 

(1998, s 31) menar att denna datainsamlingsmetod skapar en djupare förståelse av det 

problem som studeras. Vidare menar författaren att det primära kunskapssyftet är 

förstående och inte förklarande i form av statistik. Anledningen till att vi valde en 

kvalitativ utgångspunkt var för att vi ville erhålla en djupare förståelse för hur 

marknadsförare kan mäta marknadsföringseffekter inom sociala medier. Dessutom ansåg 

vi att det var intressant att få med tankar och värderingar i undersökningen.  

 

Studiens empiri bygger dels på en sammanställning av verktyg och metoder vilka skall 

presentera hur marknadsförare kan mäta marknadsföringseffekter inom sociala medier. 

Den andra delen bygger på kvalitativa enkäter besvarade av experter inom 

ämnesområdet. Vi har utformat enkäterna enligt rekommendationer från Andersen (1998, 

s 163). Enkäten är i stort sett utformad som ett frågeformulär vid en standardiserad 

intervju. Den enda skillnaden gentemot en vanlig intervju är att informanterna som vi 

valde att undersöka själva skickar tillbaka det ifyllda frågeformuläret. Vidare anser 

författaren att den här formen av insamling av data har minst bortfall gentemot en 

intervju. Dessutom menar Patel & Davidsson (2003, s 72) att kvalitativa enkäter har 

frågor av öppen karaktär och låg grad av strukturering. Samtidigt är informanternas 

svarsutrymme obegränsade. För att fånga informanternas syn samt tankegångar kring 

forskningsområdet tog vi hänsyn till Andersens (1998, s 165) rekommendationer 
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angående formulering på frågor för att utarbeta undersökningens frågeformulär. Med stöd 

av dessa rekommendationer kunde vi sedan skapa en enkät utformad som ett 

frågeformulär.  

 

Vi skickade ut enkäten till så kallade experter inom ämnesområdet sociala medier. Dessa 

experter är alla aktivt engagerade och har både stor erfarenhet samt intresse inom ämnet. 

Genom att driva affärsverksamhet, blogga, föreläsa vid seminarier samt ge insiktsfulla 

debattinlägg i olika diskussionssammanhang anser vi dem vara auktoritära med högt 

inflytande inom sociala medier. Det här var också anledningen till att vi ansåg dem som 

både intressanta samt aktuella för studien. Vi fann informanterna genom att aktivt följa 

olika diskussionstrådar och debattinlägg över Internet vilka alla berörde ämnesområdet. 

Dessutom hade vi varit i kontakt med några av informanterna sedan tidigare vilket 

påverkade våra val av informanter. Vår första informant heter Daniel Nüüd och han är 

anställd som projektledare på reklam- och kommunikationsbyrån Attraction. Daniel är 

även aktiv på mediebloggen Mindpark.se. Vår andra informant heter Lars Johansson och 

han arbetar som webbanalytiker på företaget EDB Digitala Affärer. Han besitter stor 

erfarenhet inom webbanalys. Vår tredje informant heter Fredrik Stenbeck och han är 

grundare av Silverbakk, ett företag som hjälper andra företag att bevaka samt analysera 

sin närvaro i sociala medier. Vår fjärde informant heter Jacob Rastad och han arbetar på 

den digitala marknadsföringsbyrån Guava, där han går under befattningen som manager 

och expert på Google Analytics.  

 

Vi hade gärna träffat informanterna personligen men på grund av det geografiska 

avståndet och spridningen mellan informanterna hade vi inga resurser att genomföra det 

här. Därför valde vi istället ett mer kostnads- och tidseffektivt tillvägagångssätt i form av 

att mejla ut enkäter till varje informant. Enligt Andersen (1998, s 164) är fördelen med 

enkäter att det är billigt, kräver lite tidsåtgång samt ger relativt pålitliga upplysningar. 

Dock menar författaren att metoden inte alltid fungerar som avsett, eftersom många 

individer känner att de blir överösta med ett frågeformulär. För att informanterna inte 

skulle känna sig överösta med frågeformulär valde vi att kontakta dem via telefon för att 

presentera oss samt undersökningens syfte. Vi ansåg det här som ett mer personligt 

framträdande gentemot informanterna än att endast skicka ut enkäten. För att 

informanterna inte skulle känna det som ansträngande eller som en börda att besvara 

enkäten valde vi att formulera få och korta men väldigt öppna frågor vilka informanterna 

kunde diskutera kring. Vi följde även Andersens (1998, s 165) regel gällande att ha en 

klar uppfattning om vilken data som är nödvändig för studiens syfte. Därför formulerade 

vi endast relevanta frågor för undersökningens syfte.  

2.1 Det insamlade materialet  

Enligt Patel & Davidsson (2003, s 65) är den data som samlats in på egen hand, eller 

genom flera olika insamlingstekniker benämns som primärdata. Studiens primärdata 

består av fyra stycken enkätintervjuer vilka besvarats av informanter verksamma på olika 

sätt inom forskningsområdet. Andersen (1998, s 195) menar att kvalitativa analyser och 

tolkningar är ett krävande moment då det ställer stora krav på skriftlig dokumentation, 

som vanligtvis är mycket omfattande och icke strukturerande. Vidare menar författaren 

att det inte finns några tydliga tillvägagångssätt att följa utan det ställer stora krav på den 
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kreativa förmågan där tolkningar är en form av kreativt tillvägagångssätt som inte låter 

sig beskrivas och styras på samma sätt som traditionella analysmetoder. När 

enkätintervjuerna var klara och hade samlats in valde vi att analysera dem och upprätta en 

helhetssyn av det insamlade materialet.  

 

Vid bearbetning av det insamlade materialet bestämde vi att inte återge materialet 

ordagrant och bokstavligt. Istället presenterade vi det i sammanfattad form. Vi valde även 

att presentera vissa delar av det insamlade materialet i lämpliga citat. För att tydliggöra 

citaten och göra dem mer konkreta för läsaren att förstå beslutade vi att inte återge dem i 

talspråk, istället tydliggjorde vi dem till skriftspråk. Det resulterade i att vi endast 

fokuserade på att få med relevant information från enkätintervjuerna och bortsåg från 

faktorer som till exempel upprepningar och mindre väl formulerade meningar. Dessutom 

ansåg vi det relevant att inte ta med information som vi inte var helt säkra på. 

Anledningen till det här var att det skulle kunna medföra tolkningsfel vilket skulle kunna 

påverka studiens utgång samt resultat.  

 

Då det insamlade materialet från enkätintervjuerna var sammanställt strukturerade vi upp 

det samt presenterade det under relevanta och lämpliga rubriker. Rubriceringarna bygger 

till största del på samma mönster som våra enkäter var utformade samt strukturerade på. 

Vi ansåg att det kunde finnas risk att vi missförstått svaren från enkätintervjun och vad 

informanterna åsyftat. För att minimera risken för feltolkning ansåg vi att de var lämpligt 

att skicka tillbaka de bearbetade intervjuerna till informanterna. Det för att ge 

informanterna möjlighet att ändra och formulera om eventuella rättelser. Samtidigt ansåg 

vi det relevant att även ge informanterna möjlighet att ändra sina tidigare uttalanden om 

de inte längre vill uttala sig i samma utsträckning som tidigare.  

 

2.2 Studiens begränsningar 

Enligt Andersen (1998, s 77) är Internet en viktig informationskälla samt när det gäller 

litteratursökning och annan informationssökning. Samtidigt förändras Internet varje dag 

vilket medför och resulterar i att det inte går att ge en fullständig översikt över dess 

möjligheter. Denna studie bygger till stor del på information insamlat från Internet. Precis 

som Andersen (1998, s 77) påpekar är Internet ofantligt stort. Det betyder att det finns 

oerhört mycket information och är en anledning till att vi omöjligt kan hitta allting som 

finns tillgängligt där. En annan aspekt är att Internet är dynamiskt och ständigt 

föränderligt då ny information ständigt publiceras samtidigt som äldre information 

uppdateras kontinuerligt. Det här medför att vi inte kan garantera att de Internetbaserade 

källorna vi använt oss av i studien är de mest representativa då Internet som 

informationskälla inte har några ramar och informationen som finns tillgänglig är av 

varierande kvalitet. Det innebär i att vi inte kan garantera att vi hittat all information. Vi 

har dock gjort vårt yttersta för att hitta så trovärdiga källor som möjligt i studien. Vår 

fokus har varit att samla in information från individer vars auktoritet inom ämnesområdet 

är av betydelse. Dessutom kan vi inte heller utesluta att den insamlade litteraturen vi 

använt oss av är den mest representativa för att belysa mätning inom sociala medier.  
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De webbanalysverktyg och metoder för mätning inom sociala medier vi presenterat kan 

inte täcka in hela det utbud av mätverktyg som finns tillgängliga på Internet. Vi har gjort 

ett försök av att presentera webbanalysverktyg samt metoder för mätning vilka 

tillsammans täcker in ett stort omfång. Samtidigt har vi under studiens gång upptäckt att 

dessa verktyg och metoder är mycket omtalade och innovativa i sammanhanget.  

 

Valet av informanter grundar sig i att ville få med många olika åsikter och tankar inom 

hur marknadsföringseffekter inom sociala medier kan mätas på. Tillsammans 

representerar informanterna de individer vilka driver debatten och utvecklingen framåt av 

hur effekter bör mätas inom sociala medier.  En betydelsefull del är att informanterna 

representerar olika kunskapsområdet inom ämnesorådet, det vill säga att informanterna 

innehar roller som specialister inom webbanalys, producent och grundare av 

webbanalysverktyg samt projektledare för en digital kommunikations- och reklambyrå.   

 

2.3 Studiens validitet och reliabilitet  

Enligt Andersen (1998, s 85) innehåller validitetsbegreppet två andra begrepp, nämligen 

giltighet och relevans. Giltighet innebär den generella överensstämmelsen mellan vårt 

teoretiska och empiriska begreppsplan. Relevansen framför hur relevant det empiriska 

begrepps- eller variabelurvalet är för studiens problemställning. Vidare menar Andersen 

(1998, s 85) att när överensstämmelsen är hög mellan resultaten vid användning av 

operationella definitioner av samma teoretiska begrepp, anses validiteten vara hög. 

Christensen (2001, s 309) beskriver att en kvalitativ studies trovärdighet grundar sig i hur 

insamlings- samt analysarbetet har gått tillväga. Därför är det av stor vikt att konkretisera 

studiens tillvägagångssätt på ett öppet sätt.  

 

Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod 

påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter 

oavsett vad vi anser att mäta, (Andersen 1998, s 85). Vid en kvalitativ undersökning är 

det komplicerat att uppnå en hög reliabilitet eftersom det är mycket svårt att få ut 

liknande data vid till exempel interaktion mellan individer enligt Christensen (2001, s 

308).  

 

Eftersom studien har utgått ifrån kvalitativa enkätintervjuer kan det vara komplicerat att 

uppnå en hög reliabilitet i undersökningen. Vår strävan och avsikt vid undersökningen 

har varit att undvika att påverka studiens reliabilitet. Under hela undersökningsprocessen 

har vi hanterat och behandlat all insamlad data på ett så objektivt sätt som möjligt. Därför 

har vi ansträngt oss för att utforma öppna intervjufrågor så att informanterna får 

möjlighet att besvara frågorna utifrån sig själva. Vi har även fokuserat på att undvika att 

tillföra personliga värderingar vilka kan påverka studiens resultat.  
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3 Litteraturgenomgång 
Det här kapitlet avser att redogöra för undersökningens teoretiska referensram. Kapitlet 

belyser relevant teori inom relationsmarknadsföring med fokusering på centrala begrepp 

som engagemang, kundtillfredsställelse, kundlojalitet samt CRM. Vidare innehåller 

kapitlet även teori inom direktmarknadsföring med inriktning mot kampanjmätning. 

Dessutom kommer det här kapitlet att redogöra innebörden av begreppet sociala medier, 

vad det innebär samt vad det innefattar. Kapitlet avslutas med att vi presenterar olika 

former av medieverktyg vilka finns tillgängliga inom sociala medier som både 

marknadsförare och företag kan utnyttja. Den sammanställda teorin kommer ligga till 

grund för den kommande analysen.  

3.1 Relationsmarknadsföring 

Enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (2004, s 13) introducerades begreppet 

relationsmarknadsföring år 1993 på svenska och efter det har begreppet fått stor 

uppmärksamhet hos såväl forskare som praktiker. Vidare menar författarna att 

relationsmarknadsföring skall ses som en strategi för att kunna utveckla företagets 

kundrelation vilken även berör väldigt många funktioner i ett företag. Det här innebär att 

det egna företaget måste utgå ifrån kundrelationerna för att styra både inriktning samt 

innehåll i företagets marknadsföring. Relationsmarknadsföringens syfte går ut på att 

skapa ett ökat värde i kundrelationen och genom det öka kundlojaliteten och förbättra 

lönsamheten, Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s 22). Grönroos (2007, s 284) anser att 

relationsmarknadsföring är kärnan i företaget, att det är mer än bara en strategi eller 

uppsättning av aktiviteter av olika slag.  

 

Jakobsson (1998, s 57) menar att själva tyngdpunkten i marknadsföringstänkandet 

förskjutits från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. Det vill säga den 

moderna form av marknadsföring som går ut på att skapa samt vidmakthålla både 

långsiktliga samt ömsesidigt gynnsamma förbindelser mellan säljare och köpare snarare 

än att åstadkomma enstaka transaktioner. Även Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998, s 

20) är inne på samma linje och menar att tyngdpunkten har flyttats från transaktion till 

relation inom relationsmarknadsföringen, där målet blir att långsiktligt försöka knyta till 

sig kunder och ha kundnyttan i fokus. Det här är också något som Grönroos (1996, s 14) 

talar för. Författaren förklarar att relationsmarknadsföring innebär och går ut på att 

identifiera och etablera, sköta om samt utveckla och vid behov avveckla relationer med 

kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål uppfylls. Gummesson 

(2002, s 16) definierar begreppet relationsmarknadsföring som marknadsföring vilken 

sätter relationer, nätverk och interaktioner i centrum.  

 

En stor utmaning för relationsmarknadsförare är att få kunderna att uppleva att det egna 

företaget står för den perfekta relationen och väljer bort att ha relationer till 

konkurrerande företag. Dock kan det vara svårt att differentiera relationsformen då 

många företag använder sig av liknande eller gör samma relationsbyggande aktiviteter, 

(Dahlen & Lange, 2008, s 62). Enligt Grönroos (2007, s 45) kan en relation först 

utvecklas när alla betydelsefulla och relevanta kundkontakter är relationsinriktade. Vidare 

menar författaren att en relation är starkt kopplad till inställning och attityd, att en individ 
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upplever samt känner att det finns en bindning till en annan part. Det är relationen mellan 

olika parter vilken är marknadsföringens kärna. Det är relationer som stödjer och främjar 

utbyten och transaktioner till skillnad gentemot enskilda transaktioner, (Grönroos, 2007, s 

33).  

3.1.1 Engagemang 

Engagemang anses vara av stor betydelse för en framgångsrik relationsinriktad 

marknadsföring, (Morgan & Hunt, 1994). Enligt Evans et al (2008, s 263) krävs en 

inledande engagemangsnivå för att initiera en relation, och i takt med att relationen 

fördjupas gör även engagemanget det. Utan ett engagemang antas det inte finnas någon 

relation. De Wulf et al (2001) definierar i samband med en diskussion angående 

konsumentmarknader engagemang som en konsuments önskan om att bevara en relation. 

Begreppet engagemang innefattar också delar som beteenden, attityder, affekter samt 

beräkningar, (Geyskens et al 1996).   

 

Det beteendemässiga engagemanget står för parternas konkreta beteende, de 

ansträngningar som de gör samt de val som de bestämmer sig för. Kunders 

återköpsfrekvens är ett exempel på det beteendemässiga engagemanget, (Evans et al 

2008, s 263). Oliver (1999) menar att attitydmässigt engagemang står för ett outtalat eller 

uttalat löfte mellan parterna i en relation om att relationen skall fortgå. Affektivt 

engagemang står för positiva känslor samt upplevelser i förhållande till företaget. 

Affektivt engagerade konsumenter ger uttryck för starka intentioner när det gäller att 

hålla fast vid en relation och de är villiga att investera både tid samt pengar i relationen 

enligt Evans et al (2008, s 263). Beräknande engagemang är delvis av instrumentell art. 

De konsumenter som vill stanna kvar i relationen som en följd av denna form av 

engagemang kommer att göra det, men då enbart så länge som deras 

lönsamhetsberäkningar inte utgör en grund för dem att lämna relationen.    

 

En organisation kan till exempel vilja skapa ett större engagemang hos sina kunder 

eftersom de uppmärksammat att det är mer lönsamt att ge god service till existerande 

kunder till skillnad gentemot att hela tiden försöka dra till sig nya kunder, (Reichheld & 

Sasser, 1990).  

3.1.2 Kundtillfredsställelse 

Tzokas & Saren (1997) menar att kunder inte motiveras att engagera sig i en relation om 

de inte är nöjda med de erbjudanden som ett företag kan ge. De kunder vilka köper en 

produkt eller tjänst använder även andra kriterier då det handlar om att bedöma graden av 

tillfredsställelse. Det kan till exempel röra sig om ekonomisk tillfredställelse samt social 

tillfredsställelse. Tillfredställelse utgör på så sätt ett flerdimensionellt begrepp som måste 

såväl innefatta kärnproduktens kvalitet som relationens ekonomiska och sociala aspekter. 

Kunderna stannar gärna kvar i en relation så länge som de tror att det inte finns någon 

annan bättre eller mer lönsam relation någon annanstans, (Geyskens & Steenkamp, 

2000).  
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Det finns många fördelar med att ha nöjda och tillfredställda kunder. Egan (2004, s 113) 

nämner exempelvis lojala kunder, minskade kostnader för att attrahera nya kunder och 

ökade marknadsandelar. Vidare menar också författaren att en nöjd kund kan fungera 

som ambassadör åt ett företags varumärke genom att sprida positiv Word-of-mouth. Även 

Stone & Woodcook (1995, s 31) anser att styrkan med word-of-mouth ligger i 

kommunikationen kunder emellan när de delar med sig av sina erfarenheter till varandra. 

De kunder som upplever total tillfredställelse till ett företag är en mycket stor tillgång då 

dem kommer rekommendera företaget i fråga till vänner och bekanta. Likväl är 

missnöjda kunder ett stort bekymmer för företag då missnöjda kunder tenderar att sprida 

sina negativa upplevelser till elva individer i sin närhet. Det här innebär att negativ word-

of-mouth kan vara mycket svårhanterlig för företag.      

3.1.3 Kundlojalitet 

I relationsmarknadsföring betonas lojalitet, särskilt kundlojalitet, (Gummesson 2002, s 

32). Enligt Blomqvist, Dahl & Haeger (1993, s 21) är kundlojalitet ett mycket viktigt 

element inom relationsmarknadsföringen. Tanken är att företaget skall bygga upp 

långsiktiga relationer med sina kunder. Därför är det betydelsefullt och väsentligt att 

kundomsättningen hålls på en låg nivå och att de befintliga kunderna är lojala mot 

företaget. Oliver (1999) menar att kundlojaliteten är ett företags mest betydelsefulla och 

viktiga faktor eftersom den kan vara avgörande för företagets framtid.  

 

Marknadsföringen har länge haft begreppen kundtillfredsställelse och kundlojalitet i 

fokus. Enligt Dahlen & Lange (2008, s 62) har argumenten som förts fram handlat om att 

det är betydligt kostnadseffektivare att rikta sig mot kunder vilka redan har köpt ens 

produkt än att nå nya kunder. Har ett företag lyckats få en kund nöjd så är sannolikheten 

stor att kunden är intresserad av att köpa produkten på nytt, om denna inte får anledning 

att ändra sig. Det här har medfört att många förespråkar att företag och marknadsförare 

skall bygga starka relationer till sina existerande kunder, (Dahlen & Lange 2008, s 63).  

 

Utifrån ett beteendeperspektiv kan kundlojalitet beskrivas som till exempel längd på 

förhållande, senaste köp, köp frekvens, återköp etc. Information gällande dessa variabler 

kan samlas in genom olika intervjuer, (Egan 2004, s 266). Dessutom kan kundlojalitet 

beskrivas utifrån ett så kallat attitydperspektiv. Attitydperspektivet beskriver kundens 

känslor till ett varumärke.  

 

Vidare menar författaren också att kundlojalitet uppmanar till merköp. Författaren menar 

även att det finns två synsätt till vad som orsakar kundlojalitet. Det första synsättet 

grundar sig i mer hårda faktorer som till exempel pris, bekvämlighet och funktionalitet 

medans det andra synsättet hänvisar till mer mjuka faktorer som exempelvis känslor samt 

tillfredställelse, (Egan 2004, s 40).   

 

Vargo & Lusch (2004) menar att företag på dagens marknad har kommit underfund med 

och insett betydelsen av att skapa lojala kunder då det innebär en stark konkurrensfördel 

gentemot konkurrerande företag. Det är också med utgångspunkt i de här aspekterna som 

relationsmarknadsföringen blivit ett mycket uppskattat samt användbart 

marknadsföringsstrategi, eftersom metoden fokuserar på att sätta kunden i centrum och 
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skapa långsiktliga kundrelationer. Även Coviello (2002) menar att många företag i 

dagens samhälle lägger ner väsentligt mer tid på att vårda och kvarhålla relationen med 

sina kunder, vilket också är utgångspunkten inom relationsmarknadsföringen. Det 

grundar sig i den aktiva dialogen och relationen mellan företag och kund. Det kan även 

handla om relationen och den aktiva dialogen mellan företag och andra företag.  

 

För företag bör den huvudsakliga målsättningen att uppnå vara kundlojalitet och att skapa 

väl fungerande relationer med sina kunder är i ett långsiktligt perspektiv det mest 

lönsamma. Lyckas företag skapa och upprätta en god relation till sina kunder kan det leda 

till kundtillfredsställelse och en mätbar kontinuerlig relation, där syftet är att kunderna 

skall behållas. Inom marknadsföring är det livstidsvärdet av en kund som är det 

betydelsefulla och intressanta. Det är något som varje företag bör vara medvetna om att 

ha förståelse kring. Är företag villiga att vidmakthålla och behålla sina kunder kan de 

över tid resultera i ökade intäkter och minska sina utgifter, (Bolton et al, 2004). Kotler et 

al (2008, s 21) anser att nyckeln för företag till att lyckas behålla sina kunder är att skaffa 

ett överlägset kundvärde och kundnöjdhet gentemot andra aktörer. Vidare menar Bolton 

et al (2004) att företag vilka vill skapa lojala kunder måste tillfredställa dem. Annars är 

risken stor att relationen dem emellan kan skadas och i värsta fall brytas. Det är viktigt att 

kunden är medproducent eftersom det lättare gör denne engagerad i produkterna eller 

tjänsterna som företaget erbjuder.  

 

Iriberri & Leroy (2009) betonar i en undersökning att företag faktiskt kan dra nytt av 

communities. Företag kan skapa lojala kunder och användare genom att till exempel 

lyssna till användarnas dialoger och därigenom erhålla feedback om behov och krav som 

framkommit inom olika communities. Vidare framhäver författarna att företag på det här 

sättet lättare kan förbättra sina produkter eller tjänster för användarna. Det är också 

väldigt viktigt att användarna i sin tur både känner och upplever en känsla av gemenskap, 

alltså att det finns någon som främjar till olika diskussioner samtidigt som användarna 

blir belönade för sina inlägg. Dessutom menar också Iriberry & Leroy (2009) att en 

annan central del är erkännandet av användarnas åsikter eller påpekanden. I en annan 

studie skriver Brandtzæg & Heim (2008) om flera olika orsaker vilka har verkan på 

varför användare inte är lojala till communities. De faktorer som påverkade användarnas 

lojalitet visade sig vara till exempel låg kvalitet på innehållet, få intressanta individer 

eller vänner, låg användbarhet, låg tillit etc.  

 

Enligt Jakobsson (1998, s 34) kommer det krävas mer för att behålla kundens lojalitet i 

framtiden. Företaget måste bli bättre än konkurrenterna på att använda Internet och andra 

Internettjänster på ett för kunderna mer värdeskapande och samtidigt tilltalande sätt. Det 

är en fråga om att aktivt och fortlöpande kommunicera med kunderna, att visa 

engagemang i deras situation, att samla kunskap om deras behov och preferenser, samt att 

baserat på den kunskapen ge dem attraktiva och individuella anpassade erbjudanden vid 

rätt tidpunkt. För att skapa och behålla lojaliteten blir det nödvändigt att vårda kunderna 

mer systematiskt och se mer långsiktligt på relationen med dem.  
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3.1.4 Customer Relationship Management 

Enligt Kotler et al (2008, 24) är customer relationship management, även kallat CRM, ett 

mycket viktigt begrepp inom marknadsföringen. CRM kan definieras som hur företag 

arbetar med och hanterar information om sina kunder. Författaren belyser att CRM är ett 

verktyg till att tillhandhålla detaljerad information om individuella kunder. Verktyget gör 

det även möjligt att identifiera de faktorer vilka företaget bör fokusera på för att 

effektivisera och utöka kundlojaliteten. Det här möjliggör för företag att skräddarsy 

erbjudanden och att ge bättre service till kunderna. Vidare anser författaren att alla 

aktiviteter vilka fokuserar på att bibehålla och erhålla kunder kan ses som CRM. 

Gummesson (2002, s 17) menar att CRM koncentrerar sig på interaktionen mellan kund 

och leverantör. Det innebär också ett aktivt arbete med att hantera individuella 

kundrelationer med långsiktlig lönsamhet och överlevande som mål, (Gummesson 2002, 

s 53). Kotler et al (2008, s 24) menar också att CRM numera även kan ses som den 

övergripande processen med att sköta samt bygga lönsamma kundrelationer genom att 

skapa kundnöjdhet och kundvärde.  

3.2 Direktmarknadsföring 

Enligt Tapp (2008, s 4) är direktmarknadsföring en marknadsföringsmetod som baseras 

på individuella kundregister vilka är lagrade i en databas. Dessa kundregister används 

sedan till olika former av marknadsanalyser, planering, implementering och kontroll samt 

uppföljning av marknadsföringsaktiviteter. Direktmarknadsföringens styrka ligger i att 

den är väldigt kundfokuserad. Det innebär att företag som använder den här 

marknadsföringsmetoden fokuserar avsevärt mer på den individuella kunden och 

relationen till denne, än produkten. Patterson & O´Malley (2000) betonar i en studie att 

direktmarknadsföring har flyttat marknadsföringens fokus från att rikta sig mot den stora 

massan till att rikta sig mot enskilda individer. Vidare förklarar författarna att det här 

resulterar i att konsumenter själva kan välja vilken information de är intresserade av och 

vill ta del av.  

 

Evans (1998) förklarar att den traditionella massmarknadsföringen dagligen utsätter 

konsumenten för mycket stora mängder budskap och information. Det här har i sin tur 

skapat ett så kallat mediebrus som försvårar kommunikationen från avsändare till 

mottagare. Dock kan företag komma förbi mediebruset med hjälp av 

direktmarknadsföring eftersom budskapet kan individualiseras och riktas till rätt 

målgrupp. Samtidigt leder det här till att kunden aktiveras och engageras.  

3.2.1 Mätning inom direktmarknadsföring 

En central del inom direktmarknadsföring går ut på att leverera mätbara resultat. I och 

med att världen ständigt utvecklas och förändras medför det att de medier som företag 

använder sig av i sin marknadsföring även de förändras med åren. Den Internetbaserade 

marknadsföringen som uppkom under 1990-talet hade en stor inverkan på begreppet 

direktmarknadsföring enligt Scovotti & Spiller (2006). Vidare menar författarna att 

oavsett vilket media som används vid olika direktmarknadsföringskampanjer så kommer 

de centrala grundprinciperna för denna marknadsföringsmetod alltid vara desamma. 

Nämligen att nå rätt individ med de rätta erbjudandena genom att använda de rätta 
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kreativa verktygen samt metoderna, där framgången bestäms genom att mäta 

svarsfrekvensen.    

 

Intresseorganisationen SWEDMA menar att direktmarknadsföring omfattar alla riktade 

marknadsaktiviteter som har till syfte att åstadkomma en direkt kommunikation till 

konsument eller företag, samt att oberoende av mediekanal kommunicera med blivande 

eller befintliga kunder med syfte att uppnå mätbar respons
8
. Även Sigfridsson (1988, s 

15) anser att resultat alltid skall mätas vid direktmarknadsföring.  

 

Evans et al (1995) menar att företag idag lägger ner mycket tid på att mäta sina 

marknadsföringsaktiviteter. Vidare förklarar författarna att konkurrensen på marknaden 

ökar och att företag därför bör prioritera mätbarhet vid marknadsföringsaktiviteter då det 

kan kartlägga hur aktiva och engagerade kunderna har varit vid till exempel en kampanj. 

Det blir allt viktigare att kunna påvisa mätbar avkastning på marknadsföringsutgifterna. 

Just förmågan att mäta responsen från olika direktmarknadsföringskampanjer är en 

bidragande orsak till styrkan inom direktmarknadsföringen. Även Kotler & Keller (2006, 

s 604) menar att ett viktigt moment inom direktmarknadsföring är att få kunden att ge 

någon form av respons som går att mäta, då det kan ge marknadsförare en inblick i vilka 

kampanjer som varit lönsamma. Det här också något som får stöd av Tapp (2008, s 479) 

där författaren anser att mäta responsen på en kampanj kanske är det bästa och mest 

effektiva alternativet för uppföljning av kampanjer som marknadsförare kan använda sig 

av. Scovotti & Spiller (2006) menar att företag och marknadsförare genom att använda 

sig av olika former av utvärderingstekniker kan avgöra och bestämma vilka som är de 

rätta kunderna samt vilken respons de kan förvänta sig från kundernas sida. Vidare 

förklarar författarna att framgångsrik direktmarknadsföring bygger på starka relationer 

till kunderna.  

 

Internets elektroniska och interaktiva miljö har skapat en intressant utmaning för 

marknadsförare att mäta marknadsföringsaktiviteter. Roberts & Berger (1999, s 426) 

menar att det finns några element som marknadsförare kan titta närmare på när det 

handlar om mätning på Internet. Marknadsförare kan till exempel mäta antalet träffar, 

vilket innebär varje länk till en webbsida. Ett annat alternativ att mäta är antalet besök, 

det innebär hur många gånger under en given tidsperiod som en användare har besökt en 

webbsida.   

3.3 Vad betyder sociala medier?  

Vad betyder egentligen begreppet sociala medier och vad innefattar det? Magnus Äng 

skriver att sociala medier är en relativ ny marknadsföringsmöjlighet för företag. Han 

menar att förutom att nå ut med sina budskap kan företag också skapa direktkontakt med 

mottagaren och möjligheten till att engagera samt skapa en dialog med individer, vilket 

tidigare inte varit möjligt. Dock kan kommunikation i sociala medier aldrig ersätta de 

fysiska mötena fullt ut, men definitivt till en viss del. Den traditionella kommunikationen 

kan både kompletteras och förenklas med hjälp av sociala medier. Vidare förklarar han 

                                                 
8
 http://www.swedma.se/, använd den 3 maj 2010.  
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att sociala medier är ett begrepp för möten mellan individer på Internet, deras interaktion, 

agerande samt skapande av nytt innehåll
9
.    

 

 
Figur 1 – andreasnorman.se   

 

En enkel Google sökning på sökordet sociala medier ger 1 400 000 träffar och längst upp 

på träfflistan hamnar Wikipedia med sin definition av sociala medier: 

  
Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion 

och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, 

wikier, poddradio och artikelkommentarer. Termen används ofta som slagord för 

sådana tjänster. Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den 

roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan 

också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i
10

. 

 

En annan definition av sociala medier har Jon Lebkowsky publicerat på sin blogg:  

 
Social Media is a fundamental transformation in the way(s) people find and use 

information and content, from hard news to light entertainment. It’s an evolution 

from broadcast delivery of content – content created by a few and distributed to 

many – to network delivery, where content can be created by anyone and published 

to everyone, in a context that is “many to many.” Said another way, publication and 

delivery by professionals to mass audiences has changed – now publication and 

delivery can be by anyone, professional or not, to niche audiences through networks 

of many channels. This is because the means of production are broadly accessible 

and inexpensive
11

. 

 

I en artikel publicerad på IDG beskriver Patrick Kampmann att en effekt av att 

masskommunikationen har demokratiserats och gjorts tillgänglig för alla är att 

konsumenterna i dagsläget för konversationer mellan varandra betydligt mer frekvent. 

                                                 
9
 http://magnusang.se/sociala-medier/, använd den 20 maj 2010.  

10
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, använd den 22 april 2010. 

11
 http://weblogsky.com/2010/01/29/definition-of-social-media/, använd den 22 april 2010. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikelkommentarer&action=edit&redlink=1


 

- 15 - 

 

Han menar att en kund väldigt enkelt kan välja att uttrycka sig både positivt samt negativt 

angående olika produkter direkt på ett företags webbsida, i sin egen blogg eller på några 

av alla prisjämförelsesajter. Det här innebär och medför att företag mer eller mindre 

omöjligt kan ha kontroll över sitt eget varumärke samt image. Vidare anser han även att 

företag bör se det här som en möjlighet då det är väldigt viktigt och betydelsefullt att 

skapa en relation med konsumenterna. Det gäller att släppa in dem och ge ett mer 

personligt ansikte åt företaget. Många företag är oroliga och försiktiga till det här 

eftersom det innebär att företaget tappar en viss del av kontrollen kring sitt varumärke 

menar Patrick Kampmann.  

3.3.1 Medieverktyg inom sociala medier 

Wiki: Ordet Wiki härstammar från det hawaiianska språket och betyder snabb. En Wiki 

är en interaktiv sida vilken tillåter flera användare att samtidigt, med delat ansvar, hjälpas 

åt att skapa samt att underhålla sidans innehåll. Uppslagsverket Wikipedia är idag den 

mest kända wikin med över två miljoner artiklar. Då wikier är av användargenererad 

natur används de ofta vid så kallade ”collaborative websites” och communities. I artikeln 

The wiki way: Quick collaboration on the web definerar Bo Leuf ordet wiki enligt 

följande: 

 
Wiki inbjuder alla användare att bidra med eget innehåll utifrån enklaste möjliga 

startsida. Wiki underlättar ämnesassociationerna genom att göra det enkelt att länka 

olika ämnens sidor inbördes emellan
12

.  

 

Blogg: En blogg är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg eller 

dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen 

oftast är högst upp
13

. En blogg är en webbsida där information visas efter 

publiceringsdatumet. Det innebär att den färskaste informationen eller inlägget alltid 

ligger högst upp på webbsidan enligt Newson (2009, s 102). Sterne (2010, s 10) förklarar 

att bloggen gör det möjligt för individer att uttrycka sina åsikter så att hela världen kan ta 

del av informationen på ett väldigt enkelt och smidigt tillvägagångssätt. Per Ström (2010, 

s 29) beskriver bloggens möjligheter enligt följande: 

 
En blogg tillför något mer än en webbplats. Det finns många slags bloggar, 

exempelvis branschbloggar. I bästa fall kan en blogg väcka ett stort engagemang och 

nästan utveckla sig till ett diskussionsforum. 

 

Bloggsökmotorer: Bloggsökmotorer används för att söka efter information inom 

bloggsfären. Technorati är den största bloggsökmotorn, den indexerar över 100 miljoner 

bloggar samt 250 miljoner sociala taggar konkurrerar både med Google samt Yahoo om 

användarna
14

. 

 

Mikrobloggar: En mikroblogg är en blogg där antalet tecken per inlägg är begränsat. Den 

mest framgångsrika mikrobloggen är Twitter
15

. Till skillnad gentemot en vanlig blogg är 

                                                 
12

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, använd den 22 april 2010. 
13

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg, använd den 22 april 2010. 
14

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, använd den 22 april 2010. 
15

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg, använd den 22 april 2010. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbplats
http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbsida
http://sv.wikipedia.org/wiki/Technorati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
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inläggen i en mikroblogg begränsade till maximalt 140 tecken enligt Sterne (2010, s 10). 

Mikrobloggning skapar ett nytt paradigm inom konversationer i den bemärkelsen att det 

påverkar hur vi kommunicerar med varandra
16

. 

 

Sociala bokmärken: Sociala bokmärken ger möjlighet att både spara och dela med sig av 

sina egna bokmärken med andra. Bokmärken ”taggas” och sökord sparas, när nya länkar 

med samma taggar läggs kan du få information om det
17

. Materialet kan bestå av vad som 

helst, till exempel en artikel, ett blogginlägg, en bild eller ett videoklipp enligt Ström 

(2010, s 144). 

 

Sociala nätverk: Sociala nätverk är digitala platser där individer kommunicerar och för 

dialoger med varandra, även så kallade ”online communities”. Användare inom sociala 

nätverk kan skapa egna profiler, skapa relationer med andra användare eller utforska 

gemensamma intressen samt andra användares aktiviteter. Kommunikationen mellan 

användarna sker genom statusuppdateringar eller via meddelanden
18

. Facebook, MySpace 

och LinkedIn är alla exempel på sociala nätverk där användarna kan kommunicera och 

föra dialoger med varandra på Internet. Även sociala spel över Internet tillhör den här 

kategorin enligt Sterne (2010, s 10). 

 

Sociala nätverksaggregatorer: I en artikel på Bloomberg Businessweek skriver Rachel 

King att sociala nätverksaggregatorer är tjänster vilka både möjliggör samt tillåter att 

innehåll från olika sociala nätverk samlas till en gemensam plats. En användare kanske 

vill skapa en direkt relation med en användare inom ett annat socialt nätverk eller lägga 

upp innehåll från ett socialt nätverk till ett annat. En fördel med sociala 

nätverksaggregatorer är att användare med endast en inloggning få statusuppdateringar 

från flera sociala nätverk. Det här medför att användandet och organiseringen av sociala 

nätverkssidor underlättas.   

 

Sociala nyheter: Sociala nyheter påminner om social bokmärken men istället för att spara 

webbsidor som helhet fokuserar sociala nyheter på enskilda artiklar. Artiklarna kan 

komma från traditionella nyhetskanaler eller från blogginlägg. Sociala nyhetswebbsidor 

är ofta indelade i olika kategorier, vilka liknar traditionella nyheter, som till exempel 

aktuella händelser, sport eller underhållning. De tenderar också att ha röstningssystem där 

användare kan rösta för eller emot de artiklar som publicerats. Det här ger läsarna 

möjlighet att snabbt och enkelt kunna navigera till de mest populära artiklarna
19

.   

 

Internetforum: Ett Internetforum är ett diskussionsområde på en webbsida. Webbsidans 

medlemmar kan delta i olika diskussioner och läsa samt svara på inlägg från andra 

forummedlemmar. Ett Internetforum kan inriktas på i stort sett alla möjliga frågor och 

diskussioner. Det skiljer sig dock från en blogg då användaren är den individ som 

producerar inläggen medans alla andra endast kan kommentera och diskutera det 

                                                 
16

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, använd den 22 april 2010. 
17

 http://www.slideshare.net/siskahumlesjo/vad-r-sociala-medier, använd den 22 april 2010. 
18

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, använd den 23 april 2010. 
19

 http://webtrends.about.com/od/socialbookmarking/a/socialnews_how.htm, använd den 23 april 2010.  
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inlägget. Ett Internetforum tillåter vanligtvis alla medlemmar att publicera inlägg och 

starta nya diskussionsämnen
20

.   

 

RSS: RSS (Rich Site Summary) är ett format för att leverera regelbundet varierande 

webbinnehåll. Många nyhetsrelaterade webbsidor, bloggar samt andra online utgivare 

använder ett RSS flöde till att sända ut sitt innehåll
21

. Det innebär att individer vilka är 

intresserade kan prenumerera på uppdateringar, när något nytt publiceras på en webbsida 

får prenumerantarena omedelbart ett meddelande om det enligt Ström (2010, s 27).  

3.4 Avslutande diskussion 

Vi kan konstatera att begreppet relationsmarknadsföring har utvecklats och blivit ett 

mycket populärt moment inom marknadsföringen, hos såväl både forskare som praktiker. 

Själva tyngdpunkten i marknadsföringstänkandet har förskjutits från 

transaktionsmarknadsföring till en mer modern variant i form av 

relationsmarknadsföring.  

 

Relationsmarknadsföring skall ses som en strategi vilken skall underlätta för 

marknadsförare att utveckla företagets kundrelationer. Syftet med 

relationsmarknadsföring är att skapa ett ökat värde i relationen till kunden. I slutändan 

skall det här resultera i ökad kundlojalitet samt lönsamhet.  

 

Ett problem inom relationsmarknadsföring kan vara att få kunderna att uppleva att det 

egna företaget representerar den perfekta relationen. Det kan också vara problematiskt att 

försöka differentiera relationsformen eftersom många företag använder liknande 

relationsbyggande aktiviteter. Sociala medier handlar om relationer och därför är det 

väldigt viktigt att företag är kundorienterade, vilket relationsmarknadsföringen 

förespråkar.  

 

Inom relationsmarknadsföring anses engagemang vara en mycket central del. I avsaknad 

av engagemang antas det inte finnas någon relation, utan det krävs någon form av 

inledande engagemangsnivå för att företag och marknadsförare skall kunna initiera en 

relation. Vi kan konstatera att engagemang också innefattar delar som beteende, attityder, 

affekter och beräkningar.  

 

De företag som arbetar med relationsmarknadsföring i sin marknadsföring måste inse 

betydelsen tillfredställda kunder och att kunder inte vill engagera sig i en relation med 

företaget om de inte är nöjda med företagets erbjudanden. I det långa perspektivet finns 

det även många fördelar med att ha nöjda och tillfredställda kunder. Det leder till 

exempel till mer lojala kunder, minskade kostnader för att attrahera nya kunder och ökade 

marknadsandelar. Dessutom kan en nöjd kund också fungera som ambassadör åt 

företagets varumärke genom att sprida positiv word-of-mouth.  

 

Vi har även uppmärksammat att kundlojalitet är en mycket betydelsefull och central del 

inom relationsmarknadsföringen. Lojaliteten från kunderna kan vara avgörande för ett 

                                                 
20

 http://www.wisegeek.com/what-is-an-internet-forum.htm, använd den 23 april 2010. 
21

 http://www.whatisrss.com/, använd den 23 april 2010. 



 

- 18 - 

 

företags framtid, därför är det viktigt att företag satsar på långsiktliga relationer och håller 

kundomsättningen på en låg nivå. Lojala kunder kan även fungera som ett mycket starkt 

konkurrensmedel gentemot andra företag. Lyckas företag skapa och upprätta en god 

relation till sina kunder kan det leda till kundtillfredsställelse och en mätbar kontinuerlig 

relation. De företag som är aktiva inom sociala medier och har integrerat det som en del 

av sin verksamhet kan dra nytta av till exempel olika communities. Genom att lyssna och 

vara lyhörd till användarnas dialoger kan företag använda det som feedback för att 

förbättra sina produkter eller tjänster. Samtidigt leder det här även till att användarna 

upplever en slags gemenskap, vilket också ökar deras lojalitet gentemot företaget.  

 

CRM är en annan central del inom relationsmarknadsföring. Det är ett verktyg till att 

tillhandhålla detaljerad information om individuella kunder samt att identifiera de 

faktorer vilka företaget bör fokusera på för att maximera kundlojaliteten. Det här 

möjliggör för företag att skräddarsy erbjudanden och att ge bättre service till kunderna.  

 

Slutligen kan vi också fastslå att direktmarknadsföring är en effektiv 

marknadsföringsmetod för att komma förbi det så kallade mediebruset. 

Direktmarknadsföringens styrka ligger i att den är väldigt kundfokuserad. En stor fördel 

med direktmarknadsföring kontra annan marknadsföring är att 

marknadsföringsaktiviteterna går att mäta. Det betyder att företag till exempel kan mäta 

hur engagerade kunderna har varit vid en specifik kampanj och därmed se hur lyckosam 

samt lönsam kampanjen varit.  

 

Därför kan vi konstatera att direktmarknadsföring kan underlätta för företag att följa upp 

sina utgifter samt investeringar för att se den genererade intäkten. Det betyder att företag 

och marknadsförare kan se vad som fungerade och var positivt med en viss kampanj och 

samtidigt se vad som inte var lika positivt. I och med att sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen inom marknadsföringen resulterar det i att det finns delade meningar och olika 

uppfattningar om hur det skall mätas på ett effektivt tillvägagångssätt.  

 

Vi kan konstatera att sociala medier är en relativt ny marknadsföringsmöjlighet för 

företag. Det handlar om att skapa direktkontakt med mottagaren och ger samtidigt en 

möjlighet att skapa dialog med individer. Det här är något som inte tidigare var möjligt. 

Sociala medier är ett begrepp för möten mellan individer på Internet, deras interaktion, 

agerande och skapande av nytt innehåll. Det kan ta sig i uttryck i Internetform, bloggar, 

wikier etc. 

 

Att masskommunikationen demokratiserats och gjorts tillgänglig för alla beror till stor 

del på att konsumenterna i dagens samhälle för konversationer mellan varandra mer 

frekvent. En kund har möjlighet att väldigt enkelt uttrycka sig både positivt och negativt 

om ett företags produkt eller varumärke. Det här har medfört att företag omöjligt kan ha 

kontroll över sitt varumärke. Dock skall det här ses som en möjlighet för att skapa 

relationer till konsumenter, men många företag är fortfarande försiktiga och oroliga för 

det här eftersom de upplever att de förlorar kontrollen över sitt varumärke.  
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I sociala medier handlar det om att släppa in konsumenterna och ge dem ett mer 

personligt ansikte åt företaget. Vi kan även konstatera att det inom sociala medier finns 

en rad olika medieverktyg. Exempel på sociala medieverktyg är wiki, blogg, 

mikrobloggar, sociala bokmärken, internetforum, RSS, sociala nyheter etc.  
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4 Webbanalysverktyg  
Det här kapitlet beskriver vad begreppet webbanalys går ut på och skildrar vad en 

användare eller besökare innebär. Vidare tar det här kapitlet också upp representativa 

samt innovativa webbanalysverktyg samt metoder för att mäta sociala medier.  

4.1 Webbanalys 

Webbanalys innefattar de verktyg och tillvägagångssätt vilka tillämpas för att samla in 

statistik men också för att studera och analysera webbsidor. Ett webbanalysverktyg 

används för att genomföra olika tester på en webbplats. Webbanalysverktygen kan utföra 

två olika former av test, ett så kallat A/B test samt ett Multivariabel test. Syftet med 

testen är att få vetskap om vad som kan förbättras och vad som krävs av en webbplats.
22

 

 

Ett A/B test innebär att två olika versioner av webbplatsen publiceras. Användarna vilka 

besöker webbsidan kommer att slumpas till olika versioner av sidan. En del av 

användarna kommer att besöka version A. Den andra delen av användarna får ta del av 

version B. Därefter mäter verktyget den version av webbplatsen som fungerar bäst enligt 

en artikel på IDG skriven av Lisa Bjerre.  

 

Multivariabel testet går ut på att besökaren får se olika kombinationer av varianter för 

olika sektioner på endast en webbsida.
23

 Det innebär följande, en sektion kan exempelvis 

vara en knapp, ett stycke eller en bild. Ett antal olika variationer av innehållet skapas till 

varje sektion. Variationerna kombineras slumpvis så att alla möjliga utfall visas lika 

mycket med en jämn fördelning över tid.
24

 Resultatet blir den variant som fungerat allra 

bäst.
25

  

 

Exempel på vilka resultat och förbättringsförslag som kan utvinnas efter en webbanalys 

är följande: 

 Vad skall det stå i rubriken för att den skall vara säljande. 

 Vilken färg, form och text skall en knapp eller banner ha för att få mest klick. 

 Hur mycket information behöver besökarna få innan de slår till.
26

 

 

En betydande faktor när det gäller webbanalys är att det är av största vikt att det finns ett 

tydligt syfte med analysen. Det innebär att det skall finnas en klar uppfattning om vad 

som skall analyseras, hur det skall analyseras samt varför analysen skall utföras.
27

 Det 

gäller alltså att förstå vad det är som är av värde och kvalitet för det egna företaget. I en 

artikel på IDG skriver Miriam Olsson att för att lyckas gäller det att det finns tydligt 

uppsatta mål, vilket också skall ligga till grund för att mäta.  

                                                 
22

 http://webbanalys.nu/tag/webbplatsoptimeraren/ 
23

 http://webbanalys.nu/tag/webbplatsoptimeraren 
24

 http://www.getupdated.se/multivariate-ab-testing.aspx 
25

 http://www.two.se/internetmarknadsforing/ab-test-multivariate-test.asp  
26

 http://www.getupdated.se/multivariate-ab-testing.aspx 
27

 http://utbildningsbloggen.wordpress.com/2010/05/09/webbanalys-effektiv-analys-for-att-optimera-din-

webbplats/ 
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Ett antal exempel på kriterier och nyckeltal vilka är betydelsefulla för mätning av 

framgång inom sociala medier presenteras nedan: 

 

 Antal blogginlägg om en produkt eller varumärke. 

 Positiva och negativa blogginlägg. 

 Kommentarer på den egna bloggen. 

 Inlänkar till blogg eller webbplats. 

 Kommentarer i mikrobloggar. 

 Spridning av ett videoklipp. 

 Visningar av ett videoklipp. 

 Tidslängd för visning av ett videoklipp. 

 Involveringsgrad. 

 Ett mått för bloggar kan vara ROB (return on blogs). 

 Ett mått för engagemang kan benämnas ROE (return on engagement). 

 Antal klick till den egna hemsidan eller webbshoppen. 

 Leads i form av nya kontakter. 

 Actions i form av försäljning. 

4.1.1 Vad är en besökare? 

För att kunna förstå vad som identifierar en besökare är det viktigt att förstå vad en 

cookie innebär. En cookie är en mindre textfil som skickas ut av en webbsida och lagras i 

webbläsaren. I cookien lagras information som identifierar en besökare för webbsidan när 

denne återkommer. Det innebär att en besökare av en webbplats är identifierad av 

cookien i besökarens webbläsare. Det här tillför att det ibland är väldigt svårt att 

identifiera en enskild besökare som en unik person eller ens en unik besökare. Det beror 

dels på att det förekommer att flera individer använder samma dator samt att en del 

individer väljer att rensa sina cookies i sin webbläsare.
28

 

4.2 Webbanalysverktyg och metoder 

4.2.1 Google Analytics 

Google tillhandahåller ett kostnadsfritt webbverktyg vid namn Google Analytics för alla 

som äger en webbsida, en blogg eller har intresse av att få reda på vilken trafik som 

bedrivs på webbsidan. Google Analytics ett är mycket avancerat och populärt
29

 verktyg 

som har en struktur vilket gör det enkelt för användaren att tillämpa det
30

. 

 

Google Analytics är också ett mycket komplext verktyg när det gäller information och 

spårbarhet. Verktyget gör det möjligt att bland annat få kunskap om antalet besök en 

webbsida innehar, besökens härkomst, vilka trafikkällor som driver mest trafik och den 
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 http://utbildningsbloggen.wordpress.com/2010/05/09/webbanalys-effektiv-analys-for-att-optimera-din-
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tid som besökaren tillbringar på webbsidan med mera. Det är några exempel på vanliga 

nyckeltal som kan vara värda att studera skriver Sarah Andersson på MediaAnalys.   

 

Nedan följer ett antal exempel på funktioner som finns tillgängliga i Google Analytics: 

 

 Advanced Segmentation: Ett verktyg som tillämpas för att fördela och gruppera 

data med stor precision
31

. 

 Adwords Integration: Vid köp av sökord på Google Adwords kan verktyget få reda 

på vilka sökord som är de mest lönsamma. 

 Benchmarking: Jämför statistik med andra och tar även reda på hur det ligger till i 

förhållande till branschen eller andra branscher
32

. 

 Ecommerce Tracking: Verktyget spårar transaktioner till kampanjer och sökord 

samt identifierar inkomstkällor och lojalitet. 

 Funnel Visualization: Finner de webbsidor som resulterar i tappade kunder från 

besöksstatistiken. 

 GeoTargeting: Tar reda på varifrån besökarna kommer ifrån och identifierar de 

mest lönsamma geografiska marknaderna. 

 Internal Site Search: Verktyg som visar navigeringsmönster, skapar bättre förståelse 

för vilket innehåll som besökara är intresserad av
33

. 

 Keyword and Campaign Comparison: Både spårar och jämför alla annonser, e-post, 

nyhetsbrev, partner kampanjer, referenser, köpta länkar och sökord på Google 

men också andra sökmotorer.
34

 

 Trends and Data Slider: Visar jämförelser av tidsperioder samt trender.  

4.2.2 SilverBakk 

Fredrik Stenbeck är grundaren och skaparen som har utvecklat det avancerade 

mätverktyget Silverbakk. Verktyget är byggt för att på djupet mäta insatser och respons i 

sociala medier. Nedan ger Fredrik sin egen beskrivning av webbanalysverktyget i en 

artikel på IDG: 

 
Du kan till exempel titta på om det läcker ut info kring ett kommande uppköp eller 

vad som sägs om en speciell produkt. Och du kan ställa in ett alarm så fort något nytt 

kommer upp. Tanken är att verktyget ska vara så enkelt som möjligt.  

 

Silverbakk arbetar efter tre grundprinciper, språk, enkelhet samt relevans. Verktyget har 

en väldigt komplex språkmotor som kategoriserar information i realtid. Det möjliggör 

bevakning på både ett eller flera språk, vilket tidigare har varit ett mycket stort problem. I 

och med den här funktionen blir verktyget lämpligt på en global arena. Silverbakk har 

också lagt stort fokus på att vara enkelt. Det innebär att individer vilka arbetar med 
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marknadsföring snabbt skall kunna få relevant information presenterat. Dels genom det 

enkla gränssnittet, men också tillvägagångssättet verktyget presenterar informationen på.  

 

Att samla information från internet är idag inte det svåra. Utan dilemmat ligger i att 

plocka ut och presentera det som är relevant. Silverbakk arbetar med den så kallade 

”Impfactor” metoden. Det innebär att verktyget inte enbart identifierar alla platser där 

nyckelord tituleras, utan också gör analys av engagemanget som finns runt 

informationen. Det gör att verktyget kan skapa en bra överskådlig bild och rankning av 

information som är relevant utifrån den utförda sökningen. Nedan presenteras en inblick 

av vad som är av betydelse när Impfactor mäter engagemanget:  

 

 Bloggar: Kommentarer, länkstruktur, ämnesauktoritet, bloggauktoritet, 

prioritering av förekommande vilket innebär att titel är viktigare än ingress och 

ingress viktigare än brödtext samt kommentarer. 

 Mikrobloggar: Nätverk, potentiell räckvidd (utifrån närverk), ReTweets/Reply's. 

 Filmer: Visningar, favoriseringar, betyg, inbäddningar och kommentarer. 

 Bilder: Visningar, kommenterar, inbäddningar och länkar. 

 Facebook: Pages, grupper, likes, kommentarer, nätverk, auktoritet inom ämne.
35

 

 

 

 
Figur 2 - Ett exempel på Silverbakks övre del av Dashboarden med den sammanlagda statistiken, 

topp 5 alla kategorier för den tidsperioden samt arbetspanelen.
36
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4.2.3 SWIX 

SWIX är ett nylanserat analysverktyg som hjälper till att samla in och få tillgång till data 

för att analysera sociala mediers ROI. Med hjälp av programmet kan marknadsförare få 

reda på hur det egna varumärket sprids i olika sociala medier. SWIX kan analysera trafik 

från företagets blogg, det kan hjälpa till att spåra Facebook sidor, YouTube åsikter och 

många fler sociala webbplatser. Verktyget kan ge information om hur 

marknadsföringskampanjer inom sociala medier presterar. Det ger en visuell presentation 

av hur användarna beter sig inom olika sociala webbplatser och därmed är det möjligt att 

mäta samt göra meningsfulla jämförelser. Det här verktyget har en funktion som också 

håller reda på utgifterna inom sociala medier. Det sker i en enkel tabell som presenterar 

förbrukade kostnader samt avkastningen.
37

 

4.2.4 Search Engine Optimization, SEO 

SEO är en engelsk förkortning på begreppet Search Engine Optimization. På svenska 

benämns det i allmänhet som sökmotoroptimering. Syftet med sökmotoroptimering är att 

driva trafik från sökmotorer till en webbplats. Det vill säga att en högre position på 

sökmotorer ökar sannolikheten att användarna besöker webbplatsen menar Alexander 

Wroblewski i en artikel på Företagande.  Det är väldigt många aspekter som avgör vilken 

ranking en webbplats innehar. Faktorer som rubriksättning, bildhantering och antal länkar 

är alla exempel på faktorer som avgör rankingen för webbplatsen i sökmotorerna. Dock 

har de olika sökmotorerna inte samma kriterier för vad som avgör vilken sida som 

hamnar högt upp i sökresultaten men de utgår från samma grundprinciper
38

.  

4.2.5 Twitalyzor 

Twitalyzor är ett avancerat online verktyg som är lämpad för att analysera närvaron på 

Twitter. I en artikel på Veckans affärer nämns det att det mäter både influens, kvalitet, 

generositet samt uppdateringsfrekvensen på den sökta Twitter användaren. Det finns även 

möjlighet att koppla verktyget till Google Analytics för att få ut mer information. Den 

information som kan utvinnas avser att se vilka som postat en länk till webbplatsen, hur 

många besök det lett till, hur stor andel av dessa som var nya besök och vad 

avvisningsfrekvensen varit i snitt för besöken.
39

 

4.2.6 Social Mention 

I en artikel på IDG skriver Ada Fredelius om webbverktyg som lyfter närvaro i sociala 

medier. Social Mention är ett av dem och användas för att snabbt och enkelt granska sitt 

varumärke i realtid. Söktjänsten har funktioner för att ta reda på var varumärket omtalas i 

de olika social medierna samt att den undersöker omdömet från alla uttalanden. 

Verktyget analyserar om varumärket eller begreppet fått mest negativa eller positiva 

kommentarer. Det kan också utvärdera vilken grad av engagemang de som för dialogen 

har samt vilka de mest förekommande sökorden är. För tillfället är verktyget mest lämpad 
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för det engelska språket, därför är det främst internationella företag som har nytta av det 

här verktyget. 
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5 Experterna har ordet 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra experternas svar på vår enkätintervju. Det här 

kapitlet kommer uteslutande bestå av experternas åsikter och resonemang i form av 

refererad och citerad form.  

 

5.1 Betydelsen av realtid för mätning inom sociala medier 

Av intervjuerna framkom det att realtid faktiskt har en viss betydelse för mätning inom 

sociala medier. Informanterna menar att det både blir enklare men också mer krävande. 

Med enklare innebär det att det finns möjlighet att kunna följa individer, kommentarer 

samt besök i realtid. Det går till exempel att följa hur antalet besökare till ett företags 

webbplats ökar i relation till en specifik kampanj. En realtidsmätning av sociala medier 

kan vara både effektivt och väldigt värdefullt då det handlar om att snabbt upptäcka en 

medial skandal och det behövs sätta in motåtgärder innan en alltför negativ bild, eller 

kanske till och med en felaktig negativ bild hunnits spridas.  

 

Informanterna påpekar även att en realtidsmätning har en ytterst liten inverkan för själva 

mätbarheten. Resonemanget förklaras ytterligare då informanterna menar att när det 

handlar om mätning av hur olika aktiviteter inom sociala medier påverkar aktiviteter som 

till exempel köp på webbplatser, är värdet av realtidsmätningen för majoriteten av 

företagen inte lika betydelsefullt. Det är endast företag med höga försäljningsvolymer 

vilka kan fastställa rimliga slutsatser av den här formen av data. Därför räcker det 

vanligtvis med data och information som kan analyseras en tid efter det att den samlats 

in.  

 
Jag anser att det ur ett företagsperspektiv har mindre betydelse. Att allting går fortare 

ser vi så klart, men att det skulle ha en större påverkan är jag tveksam till. Att se ett 

blogginlägg eller mikroblogginlägg samma sekund istället för inom en timma 

påverkan inte företagen i någon större utsträckning. Idag handlar det istället om att 

förändra ett beteende, det vill säga att få företag att värdera sociala medier i sitt 

informationsflöde och att lyssna på vad som sägs och i förlängningen att få så många 

som möjligt på företagen att själva engagera sig. Potentialen för företagen är att ha 

ett helt företag med marknadsförare och säljare. Tidigare var detta exklusivt för 

marknads- och säljavdelningar. (Fredrik Stenbeck, 2010-05-17) 

 

5.2 Sociala medier i framtiden 

Från enkätintervjuerna framkommer det att sociala medier som begrepp kommer 

försvinna. Informanterna förklarar det här genom att allting på ett eller annat sätt kommer 

vara socialt samtidigt som all kommunikation kommer bli integrerad. Det här är något 

som redan idag förekommer på traditionell media. I stort sett är nästan alla tidningar idag 

sociala men det är något som inte finns i åtanke. Sociala medier kommer i framtiden inte 

att ses som en enskild silo utan det kommer istället att talas om kommunikation. Det 

många företag idag inte tänker på är att Internet och framförallt de sociala medierna 

påverkar många affärsprocesser i företag. Informanterna menar att det här är en väldigt 
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stor potential som många företag går miste om. Det är en ny dimension som tillkommer 

utan större ansträngning, mer än att utveckla tillvägagångssättet att kommunicera över 

Internet i kombination med de redan befintliga kommunikationsmöjligheterna vilka redan 

finns tillgängliga. Dessutom kommer rätt mediekanal i framtiden att baseras utifrån de 

mål som varje företag har för sina respektive åtaganden. Informanterna anser att det i 

vissa avseenden kommer att vara en blogg, annons, webcast, eller kanske rent av ett 

telefonsamtal eller lunchmöte.  

 
Jag tror framförallt att vi kommer sluta prata om social medier som begrepp då det 

blivit en naturlid del av Internet, nästan en hygienfaktor. Att använda sitt nätverk till 

att hitta relevant information kommer att öka i betydelse eftersom Internet blir allt 

större. Precis som att mätning och analys fått ett allt större utrymme rent generellt 

vad det gäller webb, kommer det också att få mer och mer resurser även för mätning 

av sociala medier. Olika kunder vill uttrycka sig på olika sätt; ringa, e-posta, chatta, 

skriva brev, blogga, twittra etc. Att bevaka sociala medier tillhör proaktiv 

kundservice. Allt fler företag kommer inse att de inte kan tvinga på kunder 

kommunikationssätt, utan företag behöver istället täcka upp alla inklusive sociala 

medier. (Lars Johansson, 2010-05-17) 

 

Vidare menar informanterna att det i relation till mätbarhet bara är en tidsfråga innan 

publika sociala nätverk som till exempel Facebook utvecklar samt blir ännu bättre på att 

mäta användarnas trafik till deras egna profiler. Visserligen erbjuds dessa tjänster redan 

idag men dock inte i realtid. I och med utvecklandet av Internet och introducerandet av 

webb 2.0 har det resulterat i att användarna och ”medelsvensson” mer och mer hamnat i 

förarsätet. Idag har användarna själva möjlighet att lära sig saker som bara tilläts en 

utbildat elit tidigare. Vem som helst kan lära sig att klippa film och distribuera den. 

Nedan följer ett resonemang gällande utvecklingen av sociala medier i framtiden. 

 
Det kommer förmodligen bli än mer integrerad i livet än vad det är idag, de flesta 

har till exempel Facebook, och Twitter i sin telefon eller dator och så vidare. De 

synkroniserar ihop sitt Spotify konto med sitt Facebook konto och delar med sig av 

sin musikstil gentemot övriga. Vad är det då som hindrar att koppla upp både bilen, 

kylskåpet eller bluray-spelaren till dessa också? (Jacob Rastad, 2010-05-19) 

5.3 ROI värden inom sociala medier? 

Informanterna är överens om att går att mäta och få fram traditionella ROI värden inom 

sociala medier. Dock är det en väldigt omtvistad fråga. Det svåraste för de flesta 

marknadsförare är att kunna sätta värden på effekten, men att mäta det är inga problem 

idag. För företag är det enkelt att mäta ifall de fått en ökning i antalet följare eller fans, 

men frågan blir vad det här sedan är värt. Har till exempel antalet ”mentions” av 

varumärket ökat med femtio procent sedan ett företag startade sin sociala media kampanj, 

vilket värde ska sättas på det. De företag vilka bedriver e-handel kan till viss del enkelt 

sätta monetära värden på det genom att spåra besökare från olika sociala medier till sin 

egen webbplats, och därefter få information om vad besökarna handlat samt för vilken 

summa de handlat för. Genom att företag sätter egna variabler på besökare när de 

kommer från sociala medier går det även att se hur de skiljer sig i beteende över flera 

sessioner. De kanske är mindre belägna att handla under det första besöket, men att de 
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återkommer mer frekvent och är mer lojala. Det stora värdet som finns i sociala medier är 

att det enkelt kan bli en förlängning av företagets befintliga kundtjänst, men företaget 

möter kunderna på deras arena. Själva värdet blir i det här sammanhanget en god 

goodwill kring företaget och varumärket.  

 
Omtvistad fråga som jag inte kan svara kort på, men absolut ja! Först och främst är 

sociala medier inte ett komplement utan en del av kakan, det är en kanal som skall 

samverka med andra kanaler om företaget vill uppnå ordentlig kraft. Vad gäller 

mätbarheten så behöver företag återigen sätta kommunikationen i det sociala 

nätverket i en relation till ROI. Det vill säga hur till exempel hur mycket 

försäljningen har ökat sedan vi började med Facebook, hur mycket har återköpen 

ökat sedan vi började med Facebook, hur mycket har kundlojaliteten ökat och så 

vidare. Dessutom är ju Facebook ett gratis verktyg, om tid och resurser tas bort som 

krävs för att det skall skötas. Det vill säga att spara pengar är också ett sätt göra 

vinst. (Daniel Nüüd, 2010-05-17)  

 

Att mäta vad satsning på sociala medier ger tillbaka i form av intäkter är alltså fullt 

möjligt. Det som är svårare är däremot att mäta ROI över flera kanaler, till exempel 

genom att ta reda på ifall Twitter leder till fler köp i fysiska butiker. Dock påpekar 

informanterna att det finns en risk med att försöka hårdsälja i sociala medier eftersom det 

inte bygger och främjar förtroende.  

 
Har svårt för termen ROI vad avser relationer och förtroende. ROI baserar sig på 

filosofin “hur fort får jag tillbaka mina pengar”. Att använda den terminologin inom 

social media främjar inte en långsiktig relation och ett förtroende. För det är ju bland 

annat de parametrar vi använder oss av när vi gör affärer. Med ROI förlorar vi 

långsiktigheten som är viktig för en fruktbar relation. Att göra insatser inom sociala 

medier som betalar sig snabbt ser jag inte som ett problem, dock behöver det vara 

under vissa förutsättningar bland annat att det finns en befintlig relationsbas och 

plattform att jobba med. Vidare att budskapet är ärligt och värde adderande för de 

som har ett förtroende för avsändaren. Det är svårt att förtjäna ett förtroende, men 

väldigt lätt att förlora det. (Fredrik Stenbeck, 2010-05-17) 

 

5.4 Att tänka på vid mätning av marknadsföringseffekter inom 
sociala medier 

När företag och marknadsförare skall mäta marknadsföringseffekter inom sociala medier 

är det enligt informanterna väldigt viktigt att varje företag sätter upp tydliga mål som 

överensstämmer med företagets övergripande mål och Internet strategi. Det är av stor 

betydelse att företag och marknadsförare verkligen tänker igenom vad de vill mäta samt 

att de mätpunkter som valts ut verkligen visar rätt resultat. Företag kan enkelt mäta 

antalet fans på sin Facebook sida som ett mått för hur många aktiva intressenter de har. 

Sanningen är ju däremot att det är väldigt enkelt att gå med i en grupp på Facebook och 

det är säkerligen långt ifrån alla som är aktiva.  

 

Informanterna anser att det är ett ypperligt område för företag att verkligen integrera sälj- 

och marknadsavdelningarna ytterligare. Det här är ett vanligt förekommande problem för 

företag att avdelningarna helt enkelt lever olika liv, vilket märks tydligt i större 
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organisationer och verksamheter. Det här fungerar inte längre då kunderna kräver att hela 

organisationen är verksam över Internet. Vanligtvis ser individer på Internet på helt olika 

sätt, om de sitter som kund hemma eller om de sitter i ett kontor och representerar 

säljande företag. Alla individer ställer olika krav beroende på vilken sida av nätet som de 

befinner sig på. Det här är något som behöver harmoniseras så att företag ställer samma 

eller högre krav på sig själva precis som kunderna gör idag. Informanterna menar att 

förvånansvärt många företag inte tror att deras kunder finns på Internet och letar 

information.  

 
Viktigaste är att sätta upp tydliga mål innan man börjar, är målet att öka brand-

recognition så är det relativt enkelt att mäta effekten av followers/fans/mentions. Är 

målen mer direkta så får vi försöka koppla ihop statistiken från hemsidan till sociala 

medier, till exempel besökare, målomvandlingar på webbplatsen, hur länge 

besökarna stannar på webbplatsen och så vidare. Andra sätt kan vara lite mer 

traditionella som att till exempel spåra hur pass mycket en rabatt kod sprider sig i de 

sociala medierna. (Jacob Rastad, 2010-05-19) 

 

En annan aspekt som informanterna belyser är att det är viktigt att komma ihåg att ”best 

practice” ofta döljer ett antal variabler vars påverkan är okänd. Det kan till exempel vara 

konkurrenternas marknadssituation kontra företagets publicitet, synlighet etc. Ett antal 

viktiga och betydelsefulla punkter att tänka på då marknadsförare skall mäta 

marknadsföringseffekter inom sociala medier presenteras nedan. 

 
1. Vad har ni för mål med verksamheten? 

2. Vilka aktiviteter kan personerna göra för att stödja de målen? 

3. Hur kan sociala medier användas för att få fler personer att utöva de 

aktiviteterna? (Lars Johansson, 2010-05-17) 

  

5.5 Svårigheter vid mätning av marknadsföringseffekter inom 
sociala medier 

Slutligen menar informanterna att själva mätandet i sig inte är något problematiskt, 

däremot ligger utmaningen i att kunna sätta värden i kronor på effekter. Går till exempel 

ett företag från tio till tjugo ”mentions” per månad till en ökning på ett tusen så är det en 

stor ökning, men hur pass mycket det är värt för företaget går att diskutera. I det här 

sammanhanget går det att dra paralleller till exempelvis traditionell tryck media. Om ett 

företag jämför hur mycket det hade kostat att annonsera i exempelvis Dagens Nyheter, 

jämfört med till exempel ett tusen individer som twittrar om varumärket, och att varje 

individ i genomsnitt har ett hundra individer som följare. Då finns det ett hundra tusen 

individer som potentiellt uppmärksammat det här. Svårigheten i båda dessa exempel lider 

av samma osäkerhet, det går aldrig att säga säkert att alla läsare i en tidning kommer 

anstränga sig för att uppmärksamma en annons, precis som det aldrig går att säkert påvisa 

att en twittrares följare faktiskt läser allting som individen skriver.  

 

En annan svårighet att mäta är enligt informanterna att påverkan mellan olika kanaler inte 

är lätt att påvisa. Det underlättas inte heller av att det blir allt vanligare att en individ har 

tillgång till flera enheter, till exempel en privat dator för hemmabruk, en dator på 
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arbetsplatsen, en telefon samt en Ipad. Det här försvårar arbetet med att följa en 

användares beteende.  
 

Den största svårigheten är att sociala medier ofta är relationsskapande i första hand, 

det vill säga att det är varumärkesbyggande. Relationerna du bygger upp med kunder 

kan senare användas för att skapa en lojalare kundgrupp, skapa viralt intresse som 

genererar nya kunder etc. Det handlar om att lösa ekvationen om hur man sätter 

ROE (return of engagement) i relation till ROI på ett så konkret sätt som möjligt. 

Daniel Nüüd, 2010-05-17) 

 

Återigen belyser informanterna betydelsen av att sätta upp mål med sin närvaro i sociala 

medier. Många företag är för ivriga med att integrera sociala medier som en del i 

verksamheten att de missar de grundläggande faktorerna för att driva affärsverksamhet, 

vilket är att ha tydliga mätbara mål. Informanterna menar att det här är det enskilt 

vanligaste misstaget många företag gör. Eftersom företag missar att sätta upp mätbara 

mål resulterar det i att när det väl är dags att mäta så har de ingen aning om vad de skall 

mäta mot.    
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6 Resultat 
För marknadsförare är fullt möjligt att mäta marknadsföringseffekter inom sociala 

medier. Vi ser tydligt att branschexperterna är överens angående att det både för företag 

samt marknadsförare är väldigt viktigt att inte bara ta till sig sociala medier utan någon 

eftertanke, det gäller att sätta upp mål med sin närvara i sociala medier. Det är en billig 

och kostnadseffektiv mediekanal att använda om man bortser från den personal som skall 

hantera de arbetsuppgifter som sociala medier kräver.   

 

Dock kan sociala medier som vi tidigare presenterade i kapitel fyra, förutom att hjälpa 

företag med att nå ut med sina budskap, även skapa direktkontakt, engagera och upprätta 

en dialog med kunderna vilket tidigare inte var möjligt. Just begreppet engagemang anses 

vara av stor betydelse samt vara en viktig del för en framgångsrik relationsinriktad 

marknadsföring enligt Morgan & Hunt (2004). Utan ett engagemang anses det inte finnas 

någon relation.  

 

Branschexperterna belyser att sociala medier i första hand är relationsskapande och vi 

anser att företag och marknadsförare har en stor möjlighet att skapa långsiktliga relationer 

inom denna mediekanal. Vi ser även paralleller och likheter med de sociala mediernas 

slagkraft och teori inom relationsmarknadsföring där själva tyngdpunkten går ut på att 

skapa samt vidmakthålla långsiktliga och ömsesidigt gynnsamma förbindelser mellan 

säljare och köpare, snarare än att åstadkomma enstaka transaktioner eller köp. En viktig 

del kan därför vara att företag sökmotoroptimerar, det vill säga skaffar en högre position 

på olika sökmotorer och därmed ökar sannolikheten att användaren besöker webbplatsen. 

Det här kan vara ett bra sätt för att initiera en första kontakt för att sedan bygga en 

relation med användarna.  

 

Branschexperterna menar att sociala medier som begrepp kommer försvinna i framtiden. 

Allting kommer på ett eller annat sätt att vara mer socialt samtidigt som all 

kommunikation kommer bli ännu mer integrerad. Enligt Grönroos (2007, s 284) är 

relationsmarknadsföring kärnan i ett företag. Därför anser vi att 

relationsmarknadsföringsstrategin i framtiden kommer bli allt mer betydelsefull, i och 

med att sociala medier blir en del av det vardagliga livet samt tillvägagångssättet att 

kommunicera på. Allt fler företag och marknadsförare kommer heller inte att kunna 

tvinga på kunder kommunikationssätt utan företag och marknadsförare behöver istället 

fokusera på att täcka upp alla kommunikationssätten inklusive de sociala medierna enligt 

branschexperterna.  

6.1 Att mäta i sociala medier 

Teoretiker inom direktmarknadsföring förespråkar att mätning är en central del inom 

denna marknadsföringsmetod. För företag och marknadsförare är det betydelsefullt att 

kunna leverera mätbra resultat. Mätning inom sociala medier börjar bli en allt viktigare 

del och fler företag börjar intressera sig för mätning i sociala medier. Evans et al (1995) 

menar att det inom direktmarknadsföringsteorin handlar om att kunna påvisa mätbar 

avkastning på marknadsföringsaktiviteterna. Sociala medier är ett relativt nytt begrepp 

inom marknadsföringen. Mätbarheten är ett väldigt aktuellt samt prioriterat element bland 
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såväl företag som marknadsförare på dagens marknad, då många vill få svar på vilket 

värde som kan återknytas till företaget från aktiviteter inom sociala medier.  

 

Scovotti & Spiller (2006) förklarar att företag och marknadsförare kan hitta de rätta 

kunderna genom att använda sig av olika former av utvärderingstekniker. Det här medför 

också att de kan se vilken respons som de kan förvänta sig från kundernas sida. Både 

direktmarknadsföringsteoretiker och branschexperterna är överens om att framgångsrik 

marknadsföring bygger på starka relationer till kunderna.  

 

Tidigare presenterade vi ett antal representativa utvärderingstekniker i form av olika 

webbanalysverktyg vilka företag och marknadsförare kan utnyttja för att till exempel 

mäta respons på specifika kampanjer och marknadsföringsaktiviteter inom sociala 

medier. Webbanalysverktyget Google Analytics har en funktion kallad ”Geo Targeting” 

som tar reda på varifrån besökaren kommer samt identifierar de mest lönsamma 

geografiska marknaderna. Den här funktionen möjliggör för företag och marknadsförare 

att utvinna kundernas geografiska variabler samt information om hur de rör sig inom 

olika områden. Bättre förståelse för kundernas beteendemönster kan erhållas genom den 

här funktionen. Det här är ett tillvägagångssätt och metod för marknadsförare och företag 

vilka verkar inom sociala medier för att hitta de rätta kunderna.  

 

Teoretikerna påpekar att det länge varit ett problem att den traditionella 

massmarknadsföringen utsatt konsumenter för stora mängder budskap och information. 

Det här har skapat ett så kallat mediebrus som försvåras kommunikationen från avsändare 

till mottagare. Marknadsförare och företag kan dock med hjälp av direktmarknadsföring 

komma förbi mediebruset eftersom budskapet kan individualiseras och riktas till rätt 

målgrupp.  

 

Ett sätt att komma igenom mediebruset kan vara genom ett CRM verktyg då det 

tillhandahåller detaljerad information om individuella kunder och även kan identifiera de 

faktorer som företag bör fokusera på för att maximera kundlojaliteten samt långsiktlig 

lönsamhet. Det här möjliggör för företag att skräddarsy olika erbjudande och ge bättre 

service till kunderna. Vi anser att om många marknadsförare och företag tillämpar 

webbanalysverktygen på ett effektivt sätt kan de utvinna och identifiera information 

angående de kunder som är mest lönsamma samt lojala. Med den insamlade 

informationen angående kunderna och deras beteenden går det att skräddarsy olika 

erbjudande och ge bättre service till kunderna. Vi tror att det här är ett bra sätt för att både 

skapa och bygga långsiktliga och lönsamma kundrelationer genom att skapa kundlojalitet 

och kundvärde, vilket också är en styrka med ett CRM verktyg.  

6.2 Att mäta engagemang 

För företag och marknadsförare är det viktigt att skapa ett engagemang hos kunderna för 

att upprätta en relation till dem. För företag och marknadsförare kan ett stort engagemang 

från kundernas sida vara mer lönsamt än att ständigt försöka locka till sig nya, (Reichheld 

& Sasser, 1990). Inom sociala medier finns det en stor potential samt möjligheter för att 

lokalisera vart kundernas engagemang finns och vilka som står för det.  
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Ett effektivt webbanalysverktyg för att mäta användarnas engagemang på Twitter är 

Twitalyzor. Verktyget möjliggör för företag och marknadsförare att mäta kvalitet, 

influens samt uppdateringsfrekvens på enskilda registrerade Twitter användare. Det kan 

motsvara faktorer som till exempel antal blogginlägg, antal kommentarer, antal 

prenumeranter eller hur många återkommande besök en webbsida haft under en given 

tidsperiod.  

 

Ett annat webbanalysverktyg som också kan mäta engagemang och närvaro i sociala 

medier i realtid är Social Mention. Med verktyget kan marknadsförare och företag snabbt 

ta reda på vart någonstans varumärket är omtalat i sociala medier. Dessutom kan det 

utvärdera vilken grad av engagemang de som för dialogen besitter.  

 

Silverbakk är ett mycket avancerat verktyg vilket inte enbart lokaliserar plaster där 

specifika nyckelord nämns utan det gör även en analys av det engagemang som 

förekommer runt informationen. På det här sättet kan marknadsförare och företag skapa 

en överskådlig bild samt ranking av information vilken är relevant utifrån den egna 

sökningen, till exempel en sökning på det egna varumärket. Silverbakk kan mäta 

engagemanget inom bloggar, filmer och sociala communities som till exempel Facebook. 

Engagemanget mäts i form av antalet kommentarer, visningar av videoklipp, 

favoriseringar, bloggauktoritet med mera.  

 

Då dialogen mellan användare är en grundförutsättning samt betydelsefull del i sociala 

medier är därför mätning av engagemang väldigt viktigt. I ett blogginlägg på Mindpark 

har Daniel Nüüd myntat begreppet ROE, (Return of engagement), vilket är ett 

mätinstrument för hur ett företags engagemang vuxit på Internet. Vidare förklarar han att 

företag och marknadsförare exempelvis kan mäta antalet kommentarer, frågor, 

uppladdade bilder. I stort sett allting som är med och föder dialogen samt interaktionen är 

ROE
40

. Dock anser vi att det kan vara svårt att mäta engagemang i sociala medier 

eftersom det bygger på mänskliga interaktioner. Att då försöka mäta vad som är av 

kvalitet och värde är en omdiskuterbar fråga, vilket även branschexperterna belyser.  

6.3 Att mäta kundtillfredsställelse 

Enligt Egan (2004, s 113) finns det många fördelar med att ha nöjda och tillfredställda 

kunder. Det kan till exempelvis generera lojala kunder, minskade kostnader för att 

attrahera nya kunder samt ökade marknadsandelar. Genom att företag och 

marknadsförare lyckas mäta kundtillfredsställelsen inom sociala medier kan det innebära 

många fördelar gentemot konkurrerande företag. I och med utvecklingen av Internet och 

de sociala medierna har det medfört att individer enklare kan uttrycka sina åsikter och 

synliggöra dem för allmänheten. Här ser vi en stor potential för företag och 

marknadsförare eftersom webbanalysverktyg kan lokalisera dessa aktiviteter. Dessutom 

betonar branschexperterna att utvecklingen även medfört att det är kunderna som sitter i 

förarsätet, det vill säga att makten har förflyttats till användarna.  

 

                                                 
40

 http://mindpark.se/return-of-engagement-rois-hogra-hand/, använd den 21 maj 2010. 
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I en artikel på DN framhäver Kenneth Westerlund att E-barometern, vilken är framtagen 

av Posten samt Handelsinstitut, belyser att två tredjedelar av svenskarna framhåller att de 

inspireras till ett köp efter att ha läst om en produkt i sociala medier. Därför blir det allt 

viktigare för företag och marknadsförare att mäta och ta reda på vad som sägs om 

företaget i sociala medier. Genom att mäta både positiva och negativa kommentarer i 

bloggar samt Internetforum går det att få en bild av dialogen som förs om företaget. Egan 

(2004, s 113) menar att en nöjd kund kan fungera som en ambassadör åt ett företags 

varumärke genom att sprida positiv word-of-mouth. Därav är tillfredsställda kunder en 

mycket stor tillgång till företag eftersom de kommer rekommendera företaget i fråga både 

till vänner och bekanta. Likväl är också missnöjda kunder ett stort bekymmer för företag 

då de sprider negativa upplevelser till många individer i sin närhet, (Woodstock & Stone 

1995, s 31). Negativ word-of-mouth är därför ett bekymmer för företag och 

marknadsförare eftersom det är väldigt svårhanterligt. 

 

Ett företag som fått bekänna effekten av negativ publicitet genom social medier är 

företaget Dell. Vidare förklarar Kenneth Westerlund i sin artikel att en bloggare bedrev 

en kampanj mot företaget där företaget fick utstå namnet ”Dell Hell” och fick ta emot 

massvis med kritik. Dell uppmärksammade det här, tog åt sig av kritiken och ändrade sin 

strategi. Idag är företaget aktiva inom sociala medier och Karin Nilsson Malmén på 

Social Business skriver i en artikel att Dell bedriver en webbplats för öppen dialog, som 

förutom ett kris kommunikationsverktyg även är ett redskap som kan fånga upp 

användarnas idéer samt förbättringsförslag. Vi anser att det är viktigt att företag som fått 

ta emot negativ kritik i sociala medier måste bemöta det med en gång. Liksom 

branschexperterna menar tillhör sociala medier proaktiv kundservice. Branschexperterna 

framhäver också att det går att sätta in motåtgärder mot negativ publicitet med hjälp av så 

kallade realtidsmätningar av sociala medier, då det både kan vara ett effektivt samt 

värdefullt sätt för att förhindra att en alltför negativ eller felaktig bild hunnit spridas av 

företaget.   

 

Som vi tidigare påpekade ovan har de sociala medierna gett användarna större möjlighet 

att uttrycka sina åsikter och därmed större makt. Det har medfört att det uppkommit 

många webbplatser med nya funktioner som möjliggör för användarna att betygsätta, 

ranka, bedöma samt kommentera de produkter eller tjänster som ett företag erbjuder. En 

ny arena skapas för användare att själva bedöma företag, produkter, tjänster med mera. 

Här ges företag och marknadsförare en ypperlig chans att få information om hur väl det 

egna företaget står gentemot konkurrerande företag. Sociala medieverktyg som 

Silverbakk bevakar ett företags varumärke i realtid och kan utvärdera användarnas 

kommentarer, bloggauktoritet och betyg som lämnas i sociala medier. 

Webbanalysverktyget Silverbakk hjälper marknadsförare och företag att analysera denna 

information så att de kan ta del av den dialog som förs i sociala medier.  

6.4 Att mäta kundlojalitet 

Både Blomqvist, Dahl & Haeger (1993, s 21) och Oliver (1999) anser att kundlojalitet är 

ett viktigt element inom relationsmarknadsföringen. Tanken är att företaget skall bygga 

upp långsiktliga relationer med sina kunder. Kundlojaliteten är också ett företags mest 

betydelsefulla faktor eftersom det är avgörande för ett företags framtid. Här ser vi en 



 

- 35 - 

 

likhet med vad branschexperterna förespråkar inom sociala medier, det vill säga att 

sociala medier i första hand är ett verktyg i relationsskapande syfte. Där relationen som 

företag bygger upp med sina kunder i sociala medier kan användas för att skapa en 

lojalare kundgrupp. Det är betydligt kostnadseffektivare att rikta sig mot befintliga 

kunder än att fokusera på nya. Många marknadsföringsteoretiker förespråkar därför att 

marknadsförare och företag bör bygga upp starka relationer med sina existerande kunder.  

 

Ett sätt för företag och marknadsförare att mäta kundlojalitet på är att kolla antalet fans 

på Facebook eller antalet följare på Twitter enligt branschexperterna. Dock finns det 

svårigheter med att mäta lojalitet på det här tillvägagångssättet, eftersom det är väldigt 

enkelt att gå med i en Facebook grupp eller Twitter grupp men det är säkerligen långt 

ifrån alla som är aktiva användare.  

 

Inom relationsmarknadsföringsteori beskrivs kundlojalitet som till exempel längd på 

förhållande, senaste köp, köp frekvens, återköp etc. Den här informationen går att spåra 

på ett relativt enkelt sätt av olika webbanalysverktyg. Google Analytics funktion 

”Ecommerce tracking” kan spåra transaktioner till kampanjer, identifiera inkomstkällor 

och lojalitet. Det här ger företag och marknadsförare relevant information om vilka 

kunder som bör vårdas. Den huvudsakliga målsättningen i det långsiktliga perspektivet är 

att uppnå kundlojalitet och skapa väl fungerande kundrelationer. Det kommer även 

resultera i lönsamhet för företag.  

 

Sociala medier är en kanal som företag har stor nytta av att skapa lojala kunder samt 

användare i. Genom att till exempel lyssna till dialoger i form av kommentarer, 

blogginlägg med mera går det att få feedback om behov och krav som uppstått ur 

dialogen inom sociala medier. Att mäta och lyssna till kundernas dialog som förs kan 

därmed hjälpa till att underlätta förbättringsarbetet med både tjänster och produkter. Som 

vi tidigare nämnde lyckades Dell med det här.  

 

Liksom Jakobsson (1998, s 34) upplyser om kommer det krävas mer för att skapa och 

behålla kundernas lojalitet i framtiden, därför kommer det bli nödvändigt att vårda 

kunderna mer systematiskt samt se mer långsiktligt på relationen. Företag måste bli bättre 

än konkurrenterna på att använda och utnyttja Internet. Att samla in kundkap om 

kundernas behov och preferenser samt att baserat på den kunskapen ge dem attraktiva 

och individuella anpassade erbjudanden vid rätt tidpunkt. Därför kan det vara avgörande 

för marknadsförare och företag att mäta kundlojalitet i framtiden för att vara med och 

konkurrera på marknaden.  
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7 Slutsatser 

7.1 Om att mäta 

Vi kan konstatera att det för marknadsförare är möjligt att mäta marknadsföringseffekter i 

sociala medier. Det går att få fram mer traditionella ROI värden inom sociala medier, 

dock är det väldigt svårt och därmed anledningen till att det finns många olika åsikter 

kring det här. Främst ligger svårigheten i att sociala medier framförallt är 

relationsskapande, där fokus ligger på varumärkesbyggande. Därför finns det en stor risk 

med att marknadsförare försöker använda den här mediekanalen som en försäljningskanal 

eftersom det inte främjar långsiktliga relationer eller förtroende. Det här påverkar 

marknadsförarens arbete då det handlar om att beräkna ett värde på 

marknadsföringseffekterna i sociala medier.  

 

Att mäta över Internet är inget problematiskt, det finns idag väldigt många olika verktyg 

samt metoder vilka mäter aktiviteter inom sociala medier. Vi anser att den största 

svårigheten och utmaningen för marknadsförare handlar om att kunna sätta värde på 

marknadsföringseffekterna. Ökar antalet ”mentions” av ett företags varumärke med 

femtio procent sedan företaget startade sin sociala media kampanj är det svårt att sätta ett 

konkret ekonomiskt värde på det menar branschexperterna.  

 

Realtidsmätning har blivit ett viktigt verktyg för marknadsförare och företag för att ta del 

av den dialog eller de dialoger som förs inom sociala medier. Det är mycket effektivt att 

arbeta med proaktiv kundservice gentemot kunderna och samtidigt engagera sig och 

skapa en dialog med dem.   

 

För att kunna mäta effekten av sociala medier är det väldigt viktigt och avgörande att 

företag och marknadsförare sätter upp egna tydliga mål med sina aktiviteter och vad de 

syftar till. Dessa mål skall också överensstämma med företagets övergripande mål samt 

Internet strategi. Därför är det centralt att marknadsförare har en tydlig bild av vad det är 

som skall mätas och verkligen fokuserar på att mäta just det. Det är även viktigt att den 

information som marknadsförare fokuserar på att mäta verkligen genererar tydliga samt 

trovärdiga resultat.  

7.2 Om vår studie 

Ända sedan vi påbörjade den här studien har vi upplevt arbetet som inspirerande. 

Samtidigt har vi också sett det som en spännande och stimulerande utmaning att 

undersöka ett tämligen outforskat ämnesområde som mätning inom sociala medier. Vår 

avsikt med studien har aldrig varit att presentera någon exakt modell eller sanning för hur 

marknadsförare bör mäta marknadsföringseffekter inom sociala medier. Då sociala 

medier i första hand handlar om att bygga och skapa relationer är det därför väldigt svårt 

att göra en studie vilken skall fungera som modell. Vi anser istället att varje företag skall 

utgå från den egna verksamheten och dess övergripande mål för att lyckas göra relevanta 

mätningar av marknadsföringseffekter.  
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Att mäta marknadsföringseffekter i sociala medier är något som vi upplever fortfarande 

ligger i utvecklingsfasen då nya idéer ständigt föds och metoderna utvecklas. I framtiden 

tror vi att marknadsförare kommer få än mer komplexa verktyg att mäta med. Samtidigt 

tror vi att marknadsföringseffekter kommer mätas i andra termer än Return on 

investment. Begrepp som Return of Engagement är redan myntade och är säkert bara 

avstampet för benämningar vi kommer att bemöta.   

 

Vidare har vi lärt oss väldigt mycket under den tid det tagit att skriva studien. Vi har 

kommit i kontakt med många insiktsfulla individer vilka är med och driver utvecklingen 

framåt. Det har varit väldigt spännande och intressant att få ta del av deras tankar samt 

kunskap kring ämnesområdet. Troligtvis kommer det komma fler studier gällande 

mätning inom sociala medier. I och med Internets framväxt och den teknologiska 

utvecklingen kommer sociala medier bli allt viktigare och betydelsefullare för företag. 

Det är något som kommer integreras allt mer i vårt vardagliga liv och samtidigt kommer 

få större utrymmen i samhället. Det vore intressant att se en djupare kvalitativ studie om 

de nya tillvägagångssätten för att göra mätningar inom sociala medier. Begrepp som 

Return of engagement, Return on blogs och Return on attention är alla begrepp vilka 

vuxit fram parallellt med utvecklingen av sociala medier och vore intressanta att se en 

närmare studie på. Vi tror att dessa begrepp kommer få allt mer uppmärksamhet i 

framtiden och bli ett komplement till det mer traditionella Retun on investment.  
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9 Bilaga 
 

9.1 Enkätintervju 

 

 

1. Vilken roll och betydelse anser du att realtid har mätbarhet inom sociala meder? 

 

 

2. Hur ser du på utvecklingen av sociala mediers framtid? 

 

 

3. Sociala medier kan ses som ett komplement till traditionell marknadsföring, anser 

du att det går att få fram mer traditionella ROI värden inom dessa medier? 

 

 

4. Vad är viktigt för marknadsförare att tänka på då de skall mäta 

marknadsföringseffekter inom sociala medier? Vad är av betydelse och bör tänkas 

på? 

 

 

5. Vilka svårigheter finns det när det gäller att mäta marknadsföringseffekter inom 

sociala medier? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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