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Abstract 

 

This study deals with the phenomenon social media with an emphasis on the increased web 

traffic to retail trade companies’ web pages to better create relationships to their customers, 

add value to their brands and enhance their sales numbers.  

Today’s companies are fronting a new marketing challenge. In a few years the online 

commerce has exploded and with it the companies’ strategies to market themselves virtually. 

Since the beginning of the early 21
st
 century a new channel has arisen for advertising 

messages; the social media. An example of such media is the social networking page 

Facebook whose number of users is increasing day by day. Today 6 out of 10 Swedes have a 

Facebook profile of their own.   

Each channel for communication implies a capacity of its own in the terms of marketing tools 

for companies to use. Social media is however a new communication tool for many 

companies and the complex of problems is that they have not properly learnt how to use it. A 

lot of companies are represented on Facebook commercially; only the bare existing on 

Facebook does not contribute to the company’s development, if they do not fill their messages 

with meaning and content. To be able to reach their customers companies have to work 

actively to promote them selves through the social media channel.  

The new technology carries both possibilities and complications for the companies to enhance 

their relationship to their customers. Classic models of theory such as the communication 

model, relationship marketing and word of mouth are still useful to the new field of study 

because it is based on an ancient phenomenon – communication. Together these three theories 

constitute our frame of reference.  

A social media is described by its ability to create interactive communication. Not long ago 

the companies would send out their advertising message through traditional marketing 

channels hoping that their message would be received and understood by their group of 

interest through the noise. Today’s social media model offers an interactive communication 

that facilitates the receiving of feedback from customers. Through the business model of 

Internet traffic, which measures customers’ clicks and thereby their interest, the success of a 

social media campaign is perceived. This study investigates how the most common traffic 

business models are used on the Internet to better fill the reader in on the field of study.  

The empirical data discusses some of the most used social networking sites worldwide today. 

The social media platforms described, both through the eyes of the Internet user and the 

company, are: Facebook, Twitter and blogs. The information presented in the study has its 

origin from peer reviewed articles and adequate literature. To better establish the 

understanding of the field of study the authors have accomplished qualitative interviews with 

people from the line of business.   

Our conclusion drawn from the study is that if companies wish to present themselves on 

social media they have to commit to the new way of marketing that this channel of 

communication offers. The myth of social media being practically a free marketing channel is 

eliminated by the fact that success in any communication channel depends on effort, energy, 

time and money. To create word of mouth companies have to offer the user of social media 

something that inspires them and that creates something they wish to share.  

Keywords: social media, word of mouth, Facebook, blogs, Twitter and Internet traffic.  

The paper is written in Swedish.  



 

 

Sammanfattning 

 

Den här studien behandlar fenomenet sociala medier med inriktning på att öka trafik till detaljhandelns 

webbaserade sidor för att skapa relationer, bygga varumärke och öka försäljning. 

Idag står företag inför en ny utmaning när det gäller marknadsföring. På några få år har 

internethandeln exploderat och med det företagens sätt att marknadsföra sig virtuellt. Sedan början av 

2000-talet har en ny kanal för att sända ut marknadsföringsmässiga budskap till kunderna uppstått, de 

sociala medierna. Ett exempel på en av dessa är Facebook vars användarantal bara stiger år för år och i 

dagsläget har fler än 6 av 10 svenskar en personprofil på Facebook.  

Varje kanal för kommunikation har sina egenskaper och med det givna referensramar för företagen att 

arbeta med och skapa verktyg för. Då sociala medier fortfarande är ett ganska nytt fenomen anser vi 

att problematiken ligger i att många företag inte har hittat det ultimata användningssättet för kanalen. 

Exempelvis finns många företag representerade på Facebook, men att bara ha en profil gör varken till 

eller från om de inte fyller sitt budskap till kunderna med innehåll. De måste vara aktiva med sitt 

sociala företagande för att kunna nå fram i bruset.  

Med den nya tekniken uppstår både möjligheter och komplikationer i hur företagen bättre kan skapa 

en relation till sina kunder. Klassiska modeller som kommunikationsmodellen, 

relationsmarknadsföring och word of mouth är fungerande teorier för det nya fältet då det grundar sig 

på ett uråldrigt fenomen – kommunikation. Tillsammans bildar de här tre teorierna vår teoretiska 

referensram.  

En social media kännetecknas av sin förmåga att skapa interaktiv kommunikation. Förr sände 

företagen ut ett budskap till en tänkt målgrupp och hoppades att den skulle nå fram och tolkas rätt 

genom bruset på vägen. Idag erbjuds en tvåvägskommunikation där kunderna har möjlighet att sända 

sin feedback tillbaka till företagen. Via internetanvändarnas på klick skapas en trafik som är mätbar för 

hur framgångsrik till exempel en kampanj är för ett företag. Den här studien utreder de vanligast 

förekommande begreppen inom internettrafik för att underlätta förståelsen av fältet.  

Via empiriska data som behandlar några av de största sociala plattformarna i samhället idag: 

Facebook, bloggar och Twitter, belyser vi fältet ur användarens såväl som företagets perspektiv. 

Informationen är hämtad ur adekvat litteratur i ämnet samt akademiskt granskade artiklar. För att få en 

större tyngd i studien har vi genomfört kvalitativa intervjuer med människor som har erfarenhet från 

branschen.  

Slutsatsen vi har dragit från vår studie är att om företagen ska använda sig av sociala medier är det 

viktigt att ha i åtanke att den här kanalen inte skiljer såg från andra, då det gäller att nå fram med sitt 

budskap. Myten om att sociala medier utgör en gratis kommunikationskanal stämmer inte, då ett 

välgjort budskap endast kan uppnås då det ligger tid och energi bakom från företagens sida. För få 

spridning på budskapet och uppnå word of mouth måste företagen erbjuda användarna något som 

inspirerar dem att sprida informationen vidare.   

Nyckelord: Sociala medier, word of mouth, Facebook, bloggar, Twitter och internettrafik. 
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1. Introduktionskapitel 
Introduktionskapitlet kommer först att gå igenom bakgrunden till uppsatsens område och en 

problematisering av det samma. Problemdiskussionen kommer sedan att mynna ut i en 

problemformulering som ska svara på uppsatsens syfte. Efter syftet kommer definitioner av 

nyckelbegrepp viktiga för fältet att gås igenom. I kapitlet skriver även författarna sina i ämnet 

valda avgränsningar och i avslutet ges en genomgång av uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

 

I början av 80-talet skapades en ny kommunikationskanal som efter en tid kom att kallas 

Internet. I takt med den tekniska utvecklingen har mycket av den teknik vi använder oss av 

idag blivit digitaliserad. Det är inte bara våra hjälpmedel som har blivit digitaliserade utan 

även vårt sätt att kommunicera (Edelman 2010). Från att Internet benämndes som en fluga har 

det blivit en av de viktigaste kanalerna för kommunikation och handel världen över. Ett 

tydligt tecken på det här är skillnaden i summan som läggs från näringslivets sida på 

marknadsföring på Internet totalt världen över varje år. 1995 spenderades 55 miljoner dollar 

och 2009 var den siffran uppe i 25.7 biljoner dollar (Smith & Treadaway 2010, s. 4).  

 

”Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i 

längden kommer att ägna så mycket tid, som det faktiskt tar att, åt att 

surfa på nätet.” (Ines Uusmann, f.d. kommunikationsminister, se 

Frankel 2007, s. 5) 

 

Som citatet ovan indikerar var det inte alltid självklart att Internet skulle slå som ny 

kommunikationskanal och 1995 var det första året som internetanvändandet bland Sveriges 

befolkning undersöktes. Då använde 3 % av befolkningen Internet flera gånger i veckan, en 

siffra som 2009 låg på 72 %. Ökningen på 2300 % är jämt fördelad över hela befolkningen. 

(Bergström 2010) Internet kan därmed idag beskrivas som en av de mest använda 

mediekanalerna i Sverige.  

Det revolutionerande med Internet eller webben är att det enda som krävs för att kunna koppla 

upp sig är en webbläsare. Idag är inte bara datorer utrustade med webbläsare utan också 

smarta mobiltelefoner (smartphones) och läsplattor är exempel på teknik som dagligen 

används av människor världen över. Den geografiska obundenheten och höga användarantalet 

har öppnat nya möjligheter till en effektiv digital kontakt för såväl privatpersoner som för 

företag.  

Verksamheten på Internet har växt och utvecklats stadigt från att fungerat mest som en sorts 

sökmotor till att vara en plattform för intressen och umgänge. Undersökningar visar också att 

vi allt mer lever våra liv uppkopplade på internet. (Smith & Treadaway 2010, s. 14) 

Enligt Bergström (2010) var 33 % av svenskarna 2009 aktiva på något forum för sociala 

medier som exempelvis Facebook, Twitter och YouTube minst en gång i veckan, vilket är en 

positiv förändring på 20 procentenheter sedan 2007. De internetanvändningsområden som 

växte mest i Sverige var att titta på filmklipp och att läsa bloggar vilka båda hade cirka 25 % 

av svenskarna som besökare 2009.  
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Diagram från Nordicom
1
  

Idag är situationen en annan mot 2007, 63,6 % av Sveriges befolkning har en personprofil på 

Facebook. Till skillnad från många andra internetforum har Facebook lyckas attrahera ett brett 

ålderssegment, men största målgruppen återfinns hos personer i åldersgruppen 13-30 år. 

Däremot visar studier att Facebook-användarna bara ökar världen över och då också över 

ålder. För att illustrera hur utbrett Facebook-användandet är kan det jämföras med att sidan 

har fler besökare än både Aftonbladet.se och MSN Sverige.
2
 Facebooks popularitet visar att 

Sveriges befolkning har ett stort intresse av att interagera med varandra via Internet.  

Alexa
3
, ett webbinformationsföretag på Internet, har sammanställt en lista över Sveriges mest 

besökta webbplatser. Nummer ett är sökmotorn Google på svenska, följt av sociala 

nätverkssidan Facebook, som är nummer två. På topp tio i listan befinner sig bland andra 

internetkändisar bloggtjänstesidan Blogger, videosidan YouTube och portalsidan Yahoo!. 

Typiskt för de här forumen är att de är sociala medier och erbjuder tjänster som innebär ett 

enkelt sätt att dela och hitta information. Värt att notera är också att Alexas globala listas 

absolut populäraste sidor (topp 4) matchar de svenska.
4
 Vilket indirekt betyder att om man 

som företag använder sig av de här forumen når man en stor del av hela världen. En intressant 

aspekt är att det inte är på Google som folk spenderar mest tid då sökningar går fort att 

                                                        
1 http://www.nordicom.gu.se/common/stat_xls/1807_10515_Mbar2009_graph.pdf (3 
maj 2011) 

2http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/ (28 april 2011) 

3 http://www.alexa.com/topsites/countries/SE (3 maj 2011) 

4http://www.alexa.com/topsites/global (3 maj 2011) 

http://www.nordicom.gu.se/common/stat_xls/1807_10515_Mbar2009_graph.pdf
http://www.alexa.com/topsites/countries/SE
http://www.alexa.com/topsites/global
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genomföra. Forum som YouTube och Facebook däremot kräver mera tid. YouTube eftersom 

det är en mediaspelare och Facebook med alla dess funktioner att hålla sig a jour med sina 

vänner. Enligt Scott Galloway
5
 är också Facebook det forumet på Internet där folk spenderar 

mest tid i världen.  

Behovet av att kommunicera och följa vår vänskapskrets har lett till utvecklandet av ett högt 

användande av sociala nätverk världen över. Som Alexas statistik visar är Facebook idag den 

näst mest trafikerade webbsidan på Internet globalt och enligt Business Insider
6
 har Facebook 

dryga 600 miljoner användare världen över och är därmed världens populäraste sociala 

nätverk. Eftersom Internet möjliggör en media som inte bara når utan även kartlägger dess 

användare, finns det stora fördelar för företag att använda sociala medier som 

marknadsföringskanal för att nå en bred eller en viss målgrupp.
7
 

Siffror från USA visar att användandet av sociala medier bara ökar, exempelvis genom den 

nya generationens teknik som den smarta mobiltelefonen. Av populationen under 40 år går 85 

% in på Facebook varje dag och av dem kollar 20 % sin Facebook via sin telefon innan de ens 

klivit ur sängen.
8
 Enligt undersökningar av trafik spenderar människor mer tid på Facebook 

än på någon annan social media sida i hela världen.
9
  

Möjligheten till en interaktiv kontakt mellan företag och kund och informationen om 

användarna som de sociala medierna visar utgör attraktiva verktyg för företagen. Att 

marknadsföra sig via sociala medier börjar bli vanligt i Sverige, men då forumet är så pass 

nytt finns det begränsat med erfarenhet inom ämnet. Därför anser vi att det är av intresse att 

kartlägga hur företag kan använda denna moderna kommunikationskanal som sociala medier 

innebär på ett välfungerande sätt.  

                                                        
5http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#
Facebook_The_Next_Evolution_of_the_Internet (5 maj 2011) 

6 http://www.businessinsider.com/twitter-destroys-facebook-2010-12 (4 maj 2011) 

7http://www.facebook.com/advertising/?campaign_id=230926914511&placement=emu
&creative=aof&keyword=brd (2 maj 2011) 

8http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#
Facebook_The_Next_Evolution_of_the_Internet (5 maj 2011) 

9http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#
Facebook_The_Next_Evolution_of_the_Internet (5 maj 2011) 

http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence
http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence
http://www.businessinsider.com/twitter-destroys-facebook-2010-12
http://www.facebook.com/advertising/?campaign_id=230926914511&placement=emu&creative=aof&keyword=brd
http://www.facebook.com/advertising/?campaign_id=230926914511&placement=emu&creative=aof&keyword=brd
http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence
http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence
http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#Facebook_The_Next_Evolution_of_the_Internet
http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#Facebook_The_Next_Evolution_of_the_Internet
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1.2 Problemdiskussion 

 

 ”If you’re not on a social networking site you’re not on the internet” 

Interactive Advertising Bureau (IAB)
10

 

 

De sociala medierna har lett till ett nytt sätt att konsumera och söka virtuellt. Eftersom 

människan hellre lyssnar på en väns råd eller en person, känd eller inte, som de känner 

förtroende för har kontakten mellan företag och konsument kunnat förbättras med hjälp av 

den interaktiva kommunikationen. (Edelman 2010). Sociala medier innebär ett enkelt sätt för 

internetanvändare att dela med sig av aktiviteter, erfarenheter, söka svar och upplevelser.  

Som vi tidigare nämnt så går 6 av 10 svenskar att hitta på Facebook, vilket resulterar i att 

även företagen ser potential i att finnas representerade där. Ett exempel är den svenska 

modekedjan H&M som har över 6 800 000 personer som gillar deras företagsprofil på 

Facebook.
11

 H&M arbetar även, likt många andra detaljhandelsföretag
12

 med hemsidor som 

innehåller funktioner för sociala medier vilka gör att det är lätt att Twittra, blogga eller dela 

produktbilden på Facebook. Strategin bygger alltså på att underlätta för användarna att själva 

sprida vidare budskap men för att lyckas med det räcker det inte att tillhandahålla redskapen, 

användarna måste även ha en vilja att göra det. Möjligheten att Twittra om H&M på enklast 

möjliga vis betyder det inte att användarna kommer att göra det.  

Sociala medier bygger till stor del på word of mouth vilket är en kommunikationsmodell som 

utgår från det sagda/skrivna ordet. För att sprida sitt budskap måste företaget bli 

uppmärksammat. Vi ifrågasätter om det verkligen räcker med att ett företag finns på Facebook 

om de inte gör något väsen av sig. Här ser vi ett stort problem då vi i början av uppsatsens 

arbetsprocess gjorde en förstudie då vi besökte olika företags Facebook-profiler. Vi 

konstaterade ganska fort att många företag har Facebook-profiler, men få väljer att lägga tid 

och energi på att uppdatera och göra något utöver det vanliga med den. Tempot på de sociala 

medierna är ett annat än de traditionella kommunikationskanalerna. För företagen innebär det 

en möjlighet att få feedback i realtid av sina kunder eller annorlunda beskrivet: 

 

”Social media is word of mouth on crack” Amy E. Buttell 

 

Enligt IABs rapport från 2008
13

 kan ett undvikande av att finnas presenterad som företag på 

sociala nätverk innebära att företagets existens ifrågasätts av kunden. Den här informationen 

kan kopplas till Edelman (2010) som menar att dagens kunder inte är lika lojala som tidigare 

utan gärna söker information om företag via de nya mediekanalerna. Det här indikerar på att 

det finns en styrka i att finnas representerad där kunderna kan hitta företagen. Enkelt beskrivet 

                                                        
10 http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf (4 maj 2011) 

11http://www.facebook.com/hm (27 april 2011) 

12se exempelvis hemtex.se, lindex.se & ikea.se 

13 http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf (4 maj 2011) 

 

http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf
http://www.facebook.com/hm
http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf
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kan sociala medier jämställas med en guldgruva där majoriteten av företagen redan finns 

representerade men få vet hur de ska arbeta för att få störst vinning. Av vår inofficiella 

förstudies resultat kan vi dra slutsatsen att många företag vet att de måste finnas på sociala 

medier men de vet inte varför och hur de kan använda dem på bästa sätt. 

Framgång på nätet mäts enklast via användarnas klick. För att bättre kunna svara på 

undersökningen frågar vi oss alltså vad det är som triggar en person att besöka ett specifikt 

företag via en social media. Fokus kommer att ligga på företagens profil som presenteras på 

de olika sociala medierna för att ta reda på om det inverkar på besökarens val av internetsida. 

Vi har därför valt att undersöka problematiken kring de sociala nätverk som används flitigast i 

Sverige idag, eftersom det innebär ett nytt starkt forum för detaljhandelsföretag att 

marknadsföra sig på. Om kommunikationen är nyckeln i marknadsföring är kanalen dess 

verktyg. Därför är det intressant att undersöka om ett detaljhandelsföretag kan använda sig av 

sociala medier för att skapa ett starkare band till sina kunder.     

1.3 Problemformulering 

 

Vi har valt att bygga uppsatsen kring följande huvudfråga: 

Kan sociala medier öka ett företags internettrafik? 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsens målsättning är att undersöka och belysa vad det är som påverkar internetbesökare 

när de rör sig på forum för sociala medier. Vi vill undersöka om och varför ett företag kan få 

en kund att besöka företagets olika internetsidor genom marknadsföring via sociala medier.  

1.5 Avgränsningar 

 

Under det här kapitlet kommer vi att gå igenom de begrepp samt den avgränsning som vi har 

valt för uppsatsen via begreppens definitioner.  

På grund av uppsatsens tidsbegränsning har vi valt att fokusera på ett mindre antal forum på 

vårt fält Internet och då i första hand Facebook, Twitter och bloggar. Andra sociala forum 

kommer att omnämnas men det är inte på dem vi väljer att lägga vår tyngdpunkt i den här 

uppsatsen. Då uppsatsen utgår ifrån detaljhandeln kommer valet av sociala medier utgå ifrån 

forum som kan gynna branschens intressen i framförallt Sverige. På så vi sker en avgränsning 

mot sociala medier av annan karaktär, exempelvis forum för politik och dagsnyheter. 
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1.6 Nyckelbegrepp och definitioner 

 

Följande begrepp kommer att utredas för att hjälpa läsaren till en bättre läsförståelse: 

Icke-traditionell 

Vi kommer att fokusera på den icke-traditionella marknadsföringen, vilken vi anser är 

marknadsföring som inte fyller våra kriterier till den traditionella.  

Traditionell marknadsföring 

Med traditionell marknadsföring syftar vi på klassiska annonser i radio, tv, tryckt media så 

som tidningar och magasin, direktreklam samt banners på internetsidor. Traditionell 

marknadsföring på internet anser vi är all marknadsföring där avsändaren tydligt har betalat 

en ett annat företag för att få hjälp med att synas, exempelvis via reklambanners på 

internetsidor.  

Obetald marknadsföring  

Vad som anses vara obetald marknadsföring är en svårdefinierad fråga då exempelvis 

produktsponsring har kostnader i form av tillverkningskostnader, administrativa kostnader 

e.t.c. Andra kostnader som kan uppstå vid marknadsföring i sociala medier är kostnaden för 

att utforma kampanjen samt den personalinsats som krävs för att uppdatera 

informationsflödet. Trots dessa faktorer har ändå valt att se denna typ av marknadsföring som 

obetald då företaget inte har köpt en reklamplats eller dylikt för att få fram sitt budskap. 

Sociala medier 

Det finns i dagsläget en mängd olika forum som kan gå under benämningen sociala medier. I 

uppsatsen kommer begreppet definieras som ett forum där en tvåvägskommunikation sker och 

där deltagarna interagerar med varandra. För att ytterligare beskriva för läsaren hur en social 

media fungerar går vi igenom två olika modeller, communityn och wikin. 

Community: När Internet startade i början av 80-talet var det en plattform där den 

ursprungliga funktionen var att dess användare delade med sig av information till varandra, 

men det skulle ta ända till början av 2000-talet till communities eller sociala nätverk blev 

vanliga forum för internetanvändarna. Facebook och Myspace är två stilbildande exempel på 

den nya tidens kommunikationsforum som båda startade i början av det nya millenniet 

(Facebook 2004 och Myspace 2003). (Smith & Treadaway 2010, s. 14) Båda internetforumen 

bygger på att värva medlemmar som sedan själva bygger upp innehållet och 

informationsflödet på webbplatsen. Då medlemskapet i de flesta communities är kostnadsfritt 

är forumen ekonomiskt beroende av finna annonsörer eller företag som är intresserade av att 

köpa tjänster inom forumen. Fenomenet med medlemsbaserade communities har fått namnet 

User Generated Content (UGC) vilket kan översättas till ”användarskapat innehåll”.  Det här 

nya förhållningssättet till Internet kallas för web 2.0, vilket inte syftar på en ny version av 

internet utan endast ett nytt synsätt av dess informationsuppbyggnad. Begreppet web 2.0 

förekommer ofta tillsammans med begreppet sociala medier. (Kaplan och Haenlein 2009).  

Wiki: En wiki är en annan interaktiv plattform som är vanlig idag. En av de största är 

Wikipedia ”den fria encyklopedin” som är en faktabas fast med funktionen att informationen 

inte behöver granskas och godkännas innan den publiceras. Alla som vill har möjlighet att 

lägga upp och uppdatera artiklar på Wikipedia. Diskussionen kring Wikipedias tillförlitlighet 

har diskuterats flitigt i lärosäten världen över eftersom informationen inte är granskad. 

Däremot kan sägas att grundtanken med Wikipedia är att man delar med sig av information 

som man sitter inne på, likt en blogg eller ett socialt nätverk där enda skillnaden är att det är 
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en annan form av interaktion och att informationen kan mera liknas vid en objektiv 

faktaframställning än personliga åsikter. Wikipedia är inte heller helt fritt utan informationen 

som läggs upp granskas i efterhand och kvalitetsmärks sedan efter hur tillförlitlig 

informationen är.
14

 Eftersom många sociala medier bygger på principen att delar av 

uppbyggandet av hemsidan är fritt för allmänheten, t ex bloggar, illustrerar en wiki hur en 

social media kan vara uppbyggd. Gemensam nämnare på wiki-sidor är att designen och den 

grafiska profilen är givna och inte går att ändras på. Det som användaren kan påverka är 

innehållet.  

Trafik 

I uppsatsen kommer vi att behandla ordet trafik som internettrafik. Med andra ord är trafiken 

på Internet de musklick som användarna av forumet gör.  

1.7 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1  

Kapitel 1 inleds med problembakgrunden som presenterar fältet för läsaren. Sedan fördjupas 

inledningen med en problematisering av fenomenet via problemdiskussionen. Efter den 

presenteras vår problemformulering och dess syfte. Kapitel 1 avslutas med avgränsning av 

fältet genom en genomgång av nyckelbegrepp och dess definitioner.  

Kapitel 2 

I kapitel 2 hanteras studiens metod. Den inleds med vår vetenskapssyn som går över till 

undersökningens ansats. Efter ansatsen beskrivs hur vi angriper vårt fenomen och 

undersökningens syfte. I undersökningsmetodsdelen går vi igenom de tekniker vi har använt 

oss av för att få fram studiens data. I avsnittet förhållande mellan empiri och teori förklarar vi 

hur vi ser på deras i roller i uppsatsen. För att läsaren ska få en större förståelse för hur vi har 

genomfört våra intervjuer förklarar vi dem under stycket intervjumetod. Kapitlet avslutas med 

undersökningens tillförlitlighet som diskuterar uppsatsens validitet, reliabilitet samt 

eventuella felkällor.  

Kapitel 3 

I den teoretiska referensramen går vi igenom de teorier vi har valt att utgå ifrån i vår studie.  

Kapitel 4 

I kapitel 4 belyses den empiri som vi har valt att samla in från fältet. Kapitlet inleds med en 

genomgång av de sociala medier som studien baseras på samt deras förhållande till 

näringslivet. Efter det fördjupar vi bilden av fältet med en genomgång av affärsmodellen för 

internettrafik. Kapitlet avslutas med exempel på uppmärksammade kampanjer genomförda på 

sociala medier samt intervjuer med branschfolk.  

Kapitel 5 

I kapitel 5 analyserar vi den empiri som vi har tillskansat oss via den teoretiska grund vi har 

valt utgå ifrån.  

 

 

                                                        
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (28 april 2011) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Kapitel 6 

Kapitel 6 behandlar de slutsatser som vi har kommit fram till genom vår analys av empirin 

applicerad på studiens teorier. Här presenteras också svaret på studiens problemformulering 

via en akademiskt grundad diskussion.  

Kapitel 7 

I studiens näst sista kapitel reflekterar författarna över studiens resultat och dess överförbarhet 

till liknande fält. Här beskrivs också en av författarna önskad framtida forskning samt en 

diskussion över fenomenet i stort.  

Kapitel 8 

I det här kapitlet finner läsaren alla texthänvisningar kopplat till deras källor. Elektroniska 

referenser återfinns löpande i texten under fotnoterna.  
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2. Metod  
I metodkapitlet kommer vi att gå igenom studiens design och vetenskapssyn. Här behandlas 
även vårt val av ansats och vetenskapligt angreppssätt. Efter att syftet presenterats gås vår 
undersökningsmetod igenom. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens 
tillförlitlighet.  

2.1 Vetenskapssyn 

 

Vetenskapssynen i forskningsstrategier skiljer sig i hur de kunskapsteoretiska 

frågeställningarna är ställda. Det beror på vad som i forskningsinriktningen betraktas som 

giltig kunskap i den sociala verkligheten. Enligt positivismen bör en samhällsforskningsstudie 

ha eller imitera ett naturvetenskapligt sätt att se på verkligheten och det som anses vara 

kunskap utskiljs av det som de mänskliga sinnena kan utröna. Viktigt inom positivismen är att 

hålla ett objektivt förhållningssätt till vetenskapen. (Bryman 2002, s. 24) 

Tolkningsperspektivet i sin tur skiljer på samhällsvetenskap och vetenskapens sätt att se på 

kunskap. Här menar forskarna att det inte bara går att se på den sociala verkligheten som 

kunskap som kan samlas in och förklaras utan den måste också bygga på förståelse av 

människors handlingar. Inom tolkningsperspektivet finns en syn på att forskare är en del av 

det han/hon studerar samhällsstrukturen via ontologiska frågor. Här frågar sig forskaren om 

den sociala verkligheten som studeras är ett yttre fenomen eller om forskaren är med och 

utformar och skapar det sociala fenomenet.(Bryman 2002, s.15)  

Vi har valt att utgå ifrån tolkningsperspektivet då vår studie i grunden undersöker mottagande 

och reflektioner kring marknadsföring via sociala medier. Tolkningsperspektivet belyser, till 

skillnad från positivismen, ett mer tolkande perspektiv som främst fokuserar på att förstå och 

förklara mänskligt beteende ur ett empatiskt synsätt snarare än att undersöka krafterna bakom. 

Positivismen har historiskt främst använts inom naturvetenskapen medan 

tolkningsperspektivet har haft en större genomslagskraft inom samhällsvetenskapen, då 

perspektivet utgår från att människor och deras institutioner skiljer sig från naturvetenskapens 

studieobjekt.(Bryman 2002, s. 25) Vi har valt att utgå från tolkningsperspektivet då vår studie 

har tydliga samhällsvetenskapliga ambitioner och en kvalitativ ansats bedömer vi att 

tolkningsperspektivet är den mest naturliga vägen att gå. Sociala medier är också en av 

människor skapad virtuell verklighet vilket gör att studien indirekt ontologiskt får en 

ståndpunkt av konstruktionism.(Bryman 2002, s. 31) 

2.2 Undersökningens ansats 

 

I forskningsmetodologi finns det två olika ansatser att välja, kvalitativ eller kvantitativ. Den 

kvantitativa metoden syftar till att kartlägga ett fenomen eller en av forskaren ställd hypotes. I 

den kvantitativa studien utgår forskaren ofta från ett naturvetenskapligt sätt att se på 

verkligheten. Vanligt förekommande datainsamlingsmetoder i kvantitativa studier är 

iakttagelser eller enkätundersökningar av ett bestämt urval, känt eller okänt.  Studien strävar 

efter att ta reda på om det finns ett samband mellan de data som samlas in. Forskaren önskar 

via sin operationalisering belysa det fenomen som ska mätas. De data som samlas in benämns 

ofta som ”hårda data” och det innebär att de är kvantitativt mätbara och därmed beräknbara. 

Efter datainsamlingen sker ofta en analys som fyller en nytta i form av en möjlig statistisk 

generalisering.(Johannesen & Tufte 2003, s. 67 ff)   
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Den kvalitativa metoden har en annan syn på verkligheten. De fenomen som studeras är ofta 

baserade på ”mjuka data” och målet är att kunna tolka och bearbeta data medan den samlas in. 

Metoden strävar efter att finna ”fylliga data”, ett sätt att uppnå det inom ansatsen är genom att 

forskaren utför intervjuer av olika slag. Forskaren arbetar i analysen av en kvalitativ metod 

med överförbarhet av de data som samlats in, det vill säga om data kan appliceras på liknande 

händelser.(Johannessen & Tufte 2003, s. 67 ff)   

Vi har i vår uppsats valt att ha en kvalitativ ansats då vi vill ha fylliga beskrivningar till 

bakomliggande aspekter till vårt ämne. (Johannessen & Tufte 2003, s. 21) Då vårt syfte med 

uppsatsen inte är att kunna göra generaliseringar utan att tolka och skapa förståelse för 

kombinationen sociala medier och marknadsföring anser vi att den kvalitativa ansatsen passar 

vår uppsats bäst.(Johannessen & Tufte 2003, s. 70) Vi kommer även att ta del av kvantitativ 

data, exempelvis statistik angående internetanvändande, men kommer att tolka den 

informationen på ett kvalitativt sätt, då vi vill göra detaljerade beskrivningar med nyanserad 

information. En anledning till varför vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats är för att 

den lämpar sig väl för okända fenomen som det inte har forskats så mycket kring 

tidigare.(Johannessen & Tufte 2003, s. 21) Då sociala medier är ett relativt nytt fenomen anser 

vi att beskrivningen stämmer väl in på ämnet och vi önskar i vår analys använda oss av 

fenomenet överförbarhet mellan olika marknadsföringsstrategier via sociala medier.  

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

 

I en forskningsstudie finns det två sätt att angripa fenomenet. Teoretisk data och empiri 

representerar de spår av verkligheten som tillsammans ska ge en bild av det fenomen som 

forskaren vill studera. De två angreppssätten som nämnts är deduktion och 

induktion.(Johannessen & Tufte 2003, s. 35) En deduktiv ansats syftar till att teorier testas 

med empirisk data, medan en induktiv ansats utgår från empiri till teori. Ett sätt att genomföra 

en induktiv studie är genom att samla in data och försöka finna mönster för att sedan applicera 

till generella begrepp.(Bryman 2002, s. 20)  

Vår ansats kommer till stor del att vara induktiv, det vill säga att vi kommer utgå från funnen 

empiri för att grunda en teori i enlighet med studiens syfte, men då en studie bör vara både 

empiriskt upplyst och teoretiskt grundad (Johannessen & Tufte 2003, s. 108, se Silverman 

2000) är en kombination av deduktiva och induktiva ansatser i funnen data eftersträvansvärt. 

Johannessen & Tufte skriver om en inriktning i samhällsforskningen som stödjer sig på 

induktion alltså att empirin ska tolkas för att mynna ut i en teori. Den här inriktningen kallas 

för Grounded Theory och en del av den kan vara abduktion som Johannessen & Tufte (2003, 

s. 106) beskriver som när en förvånande upptäckt leder till en teori. Vi har kommit fram till att 

vår ansats har drag av abduktion, eftersom forskaren i en abduktiv studie rör sig mellan teori 

och empiri och låter dem tillsammans skapa en förståelse för fenomenet,
15

 vilket är det vi 

kommer att göra när vi undersöker sambanden mellan teorin och empirin från fältet och hur 

väl de stämmer överrens för att beskriva fenomenet sociala medier.  

                                                        
15Christer Holmén, handledare för uppsatsen och http://sv.wikipedia.org/wiki/Abduktion 
(12 maj 2011) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Abduktion
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2.4 Undersökningens syfte 

 

Syftet med vår studie är att förklara och förstå om och varför marknadsföring via sociala 

medier påverkar kunderna att besöka en specifik hemsida.  

2.5 Undersökningsmetod  

 

De tekniker eller undersökningsmetoder som vi har valt att använda oss av när vi har samlat 

in data är: insamling av teori från akademisk litteratur funnen vid universitetsbibliotek vid 

Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås. Vi har även via Högskolan i Borås bibliotek 

sökt efter artiklar och rapporter som är ”peer reviewed”, det vill säga akademiskt granskade 

för att berika och ge struktur till vår empiri. Vidare har vi gjort en grundlig förstudie på hur 

företag använder sig av sociala medier dels via egna observationer av händelser på Internet 

och insamlandet av primärdata från företagens hemsidor och sociala profilsidor, samt 

sekundärkällor i form av tidningsartiklar från olika erkända dagstidningar i Sverige både 

tryckta och virtuella och via andra adekvata artiklar funna på Internet. Vidare har vi tittat på 

webb-tv-program innehållandes olika föredrag av marknadsföringsexperter om sociala medier 

och dess konsekvenser för marknadsföringsindustrin.  

För att ytterligare stärka vår empiri och berika vår skrivbordsstudie har vi genomfört två 

intervjuer med representanter från mediebranschen som har bidragit med sin expertis på 

området. Vi har inte för avsikt att utnyttja våra intervjuer som underlag för hela studien, utan 

de fungerar som ett komplement till övrig teori och empiri. För att operationalisera vår empiri 

tar vi i kapitel 4 upp olika marknadsföringskampanjer som har utförts via sociala medier. För 

att ytterligare underlätta för läsaren och dennes förståelse av hur fältet är uppbyggt, i vår 

studies fall Internet, har vi gjort en lättare genomgång av hur affärsmodellen för internettrafik 

ser ut. Vidare går vi igenom de sociala medier vi har valt att fokusera på i studien och hur de 

förhåller sig till detaljhandeln.  

2.5.1 Förhållande mellan empiri och teori 

 

Vi anser att den teori som vi har valt och därmed avgränsat studien med ger en stark grund att 

stå på för ämnet sociala medier. Eftersom vi har valt ett fenomen som är förlagt till ett fält i 

ständig rörelse beroende av människors beteende och kommunikation, finner vi att klarlägga 

teorierna för den klassiska kommunikationsmodellen, relationsmarknadsföring och språkets 

makt i marknadsföringssyfte, det vill säga word of mouth inte bara fyller funktionerna för 

passande teorier utan att de även är uppbyggda kring dem i termer av 

marknadsföringsstrategier. När det gäller empirin har vi samlat in data som vi tycker 

förmedlar och förtydligar förståelsen för fenomenet. Då det finns mycket forskat men lite 

skrivet om sociala medier i böcker än så länge finner vi att de förklaras bäst i sin form under 

empirin. Dessutom är sociala medier ett verktyg för interaktivitet, ett levande fenomen, vilket 

ytterligare kan operationaliseras med företagsexempel under empirin. I vår analys kommer vi 

att använda teorin som en struktur för hur empirin kan analyseras, även om det följer ramen 

för deduktion anser vi att vår studie är mera abduktiv, då vi för att komma fram till vår analys 

har använt både teori och empiri i förhållande till varandra. När vi började samla in data till 

studien började vi empiriskt (induktivt) och gick efter det över till att finna passande teorier 

och sedan från teorierna tillbaka till empirin. När vi talar om studiens ansats ser vi alltså till 

hela studien som helhet och inte endast analysen.  
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2.5.2 Intervjumetod 

 

För att få en djupare förståelse för kombinationen sociala medier och marknadsföring har vi 

genomfört två kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma personer inom ämnet. Enligt Kvale 

är den kvalitativa intervjun ett samtal med struktur och syfte. Då intervjuaren bestämmer 

situationen och frågorna är inte båda parterna jämställda under intervjun. Frågor vid 

kvalitativa intervjuer kan delas in i tre olika kategorier: 

 Beskrivande 

 Tolkande 

 Teroetiska  

(Johannessen & Tufte 2003, s. 96)  

Vi anser att våra frågor främst är tolkande då vi är intresserade av hur informanterna uppfattar 

och tolkar händelser och handlingar, det vill säga vilken betydelse våra informanter tillägnar 

olika händelser. En del frågor har även en beskrivande karaktär då de är knutna till särskilda 

händelser eller handlingar. Teoretiska frågor, vilka syftar till att avslöja orsaker och avsikter, 

anser vi inte att vi använder oss av i våra kvalitativa intervjuer. Vi har även diskuterat om våra 

intervjuobjekt är informanter eller respondenter och kommit fram till att de har en funktion 

som informanter. Enligt Bryman (2002, s. 79 & 285) används respondenter främst vid 

kvantitativa studier medan informanter används vid kvalitativa studier. Vi anser att det 

stämmer in på våra intervjuobjekt.  

Vid genomförande av kvalitativa intervjuer finns det olika sätt att designa intervjun på. Enligt 

Johannessen & Tufte (2003, s. 97 ff) delas de in i strukturerade intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer och delvis strukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun följer en fast 

uppsättning frågor i en före intervjun bestämd ordning. Den här metoden ger möjlighet till 

viss standardisering eftersom informanternas svar sedan kan jämföras per fråga, det som 

metoden inte ger utrymme för är flexibilitet och eftersom vi eftersträvade att ha mera öppna 

samtal inom ramen för vårt område valde vi bort den här metoden. Den ostrukturerade 

intervjun ger i sin tur maximalt med flexibilitet eftersom den inte följer några exakta frågor 

eller ordningsföljd. För att disponera intervjutiden väl och för att vi skulle få ut så mycket 

information som möjligt valde vi att använda oss av den delvis strukturerade intervjun som 

bygger på en intervjuguide med förslag på frågor och teman som vi ämnade ta upp under 

intervjuns gång. (Johannessen & Tufte 2003, s. 98)  

Enligt Johannessen & Tufte (2003, s. 99) innebär en intervju att en relation mellan intervjuare 

och informant uppstår och att den information som kan samlas in är beroende av denna 

relation. Kvale (se Bryman 2002, s. 306) har skapat en lista över 10 kriterier för att kunna 

genomföra en framgångsrik intervju. Vi tar inte upp listan här, men vi hade den i åtanke när vi 

utförde intervjuerna för att kunna få så bra intervjuer som möjligt. Tanken med intervjuguiden 

var att uppmana informanterna till att komma med fördjupande information, därför använde 

vi oss av planerade underpunkter samt improviserade följdfrågor. Vi följde inte alltid 

frågeguidens ordning utan ställde en del frågor som kom upp under intervjuns gång. 

Utformningen av intervjuerna hade som syfte att få ett så öppet och avslappnat samtal som 

möjligt. Vi försökte eliminera intervjukänslan genom att förlägga intervjuerna på 

café/restaurang som respondenten/informanten själva fick vara med och välja, på så vis 

försökte vi skapa en mer avslappnad atmosfär. Vid val av plats för intervjuerna undvek vi att 
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genomföra dessa på informanternas arbetsplats då vi anser att detta eventuellt skulle kunna 

påverka svaren. Vid val av klädsel valde vi att klä oss liknande personen som vi intervjuade, 

allt för att följa de riktlinjer som Johannessen & Tufte (2003, s. 100) tar upp för att få de som 

intervjuas att känna sig så avslappnade som möjligt.  

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 

2.6.1 Validitet 

 

Enligt Cook & Campbell (1979) se Johannessen & Tufte 2003, s. 47) skiljer forskningen på 

olika former av validitet. Begreppsvaliditet handlar om hur väl de insamlade data 

representerar fenomenet. Däremot är validiteten inte någon absolut fakta utan ska mera 

motsvara ett kvalitetskrav på studien. Enligt Bryman (2002, s. 257) beskriver validitet hur väl 

det går att observera, identifiera eller mäta det som studien har som avsikt att undersöka. 

Validitet och reliabilitet är liknande uttryck men uttrycker inom forskningsmetodologin olika 

innebörder. Om validiteten rör kvaliteten mätbarheten av begreppen på de data som samlats in 

handlar reliabiliteten mera om datavariablernas överrensstämmelse och mätbarhet, med andra 

ord måttet på begreppet.(Bryman 2002, s. 88) Vi anser att de data vi har samlat in håller den 

kvalitet som vi hade som mål att finna när vi började den här studien. Vi finner alltså att vår 

studie håller en god validitet, däremot inte sagt att vi håller oss okritiska till varken oss som 

författare, vår metod eller insamlade data. Mer om den egna kritiken mot studien under 

rubriken felkällor.  

2.6.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet kan delas in i två kategorier; intern och extern. Den externa reliabilitet behandlar 

om undersökningen går att replikeras, det vill säga upprepas, vilket är problematiskt då 

sociala miljöer inte går att ”frysas”. I vår studie anser vi att våra intervjuer är svåra att 

replikeras med exakt samma resultat då vi valde att hålla intervjuerna så öppna som möjligt. 

Sannolikheten att vi skulle ställa exakt samma följdfrågor och att informanterna skulle 

komma in på samma sidospår är antagligen väldigt liten, därför gör vi inte anspråk på extern 

reliabilitet. Angående den interna reliabiliteten, vilken avhandlar om medlemmarna i 

forskningsstudien tolkar det de ser och hör på samma vis, kan problem i form av betydelse av 

begrepp och tidigare erfarenheter uppstå. I början av studien hade vi olika uppfattning om 

studiens syfte och frågeställning. För att lösa det problemet diskuterade vi ämnet och vår 

skiljda syn på fenomenet för att sedan komma fram till en lösning som vi båda stod bakom, 

vilket vi upplever har avhjälpt de problem vi hade. Däremot motsätter den individuella 

tolkningsförmågan i den kvalitativa synen på verkligheten den interna reliabiliteten, därför 

kan vi inte göra på intern reliabilitet.(Bryman 2002, s. 86 ff) 

2.6.3 Felkällor  

 

I det här stycket behandlar vi de felkällor som kan ha uppkommit under studiens gång. Ett 

problem i en kvalitativ metod, med en till stor del induktiv ansats, är att den fylliga 

informationen i värsta fall kan leda till att det blir en ytlig studie som inte är ordentligt 

teoretiskt grundad. Vi anser att vi har gjort en fullgod studie som både är teoretiskt grundad så 

väl som empiriskt upplyst. Vi tar också chansen här att erkänna att kvaliteten som presenteras 

i studien är avhängig vår förmåga att registrera och analysera erhållen data.  
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En möjlig felkälla är relationen mellan intervjuare och informant. Förhållandet mellan dessa 

är inte jämlikt då de som leder intervjun har kontrollen över frågor och plats. Ett annat 

problem som kan uppstå vid intervjuer är att frågorna inte uppfattas på det viset som 

intervjuarna hade tänkt sig samt att intervjuarna alltid påverkar vilka svar de får.(Johannessen 

& Tufte 2003, s. 98) De här aspekterna har vi motarbetat på så sätt att de renskrivna 

intervjuerna skickades till informanterna för godkännande innan de togs med i arbetet. Det här 

för att informanterna skulle ha möjlighet att ändra på eller förtydliga saker i texten, så att de 

nu ger en rättvisande bild av dem i yrkesroll och som privatperson. Vidare finns alltid risken 

vid skapandet av en intervjuguide att den brister i kvalitet, vilket vi har förklarat hur vi 

undvikit i stycket intervjumetod. 

I vår teoretiska referensram har vi utgått från adekvat akademisk litteratur som är vedertagen 

och vida använd inom fältet marknadsföring när det gäller både utbildning och forskning 

inom kommunikationsteorin, vilket gör att vi känner oss trygga med informationen i dem. När 

det gäller den färskare forskning som online word of mouth teorin står för, har vi använt oss 

av akademiskt granskade källor och kritiskt läst källorna innan vi slutligen valde vilka vi 

skulle ha med. Vi inser också att våra val av litteratur kan inbegripa felkällor på så vis att våra 

sätt att tolka informationen i vår studie inte stämmer överrens med vad som egentligen står i 

den insamlade teorin.  

I empirin har vi till större delen utgått från data som vi samlat in från Internet. Det som är bra 

med Internet som fält är att det är lätt att få tillgång till det, men i och med att Internet 

möjliggör för allmänheten att sprida och dela med sig av information har vi tagit med i 

beräkningen att informationen i de artiklar vi har hittat där skulle kunna vara dels daterad och 

dels missvisande. Vi har då istället satt vår kvalitetsstandard i att använda källor som används 

av många och därmed granskas i media och som har nyhetsvärde för omvärlden. Vi använder 

också de empiriska källorna för att ge en bild av fenomenet sociala medier, vår studie gör inte 

anspråk på att komma på en ny teori för marknadsföring på Internet via sociala medier, vilket 

inte heller är godtyckligt på en uppsats på kandidatnivå. Vår ansats i de data som presenteras i 

kapitel 1-6 ska vara och upplevas så objektiva som möjligt, då vi inte tar någon referens parti 

utan ställer dem i kontrast till varandra. Målet är att uppsatsen ska upplevas som en studie där 

först de egna subjektiva åsikterna om fenomenet presenteras i kapitel 7.  

Sist men inte minst vill vi belysa problematiken kring vårt språkbruk. Om inte studien eller 

dess resultat upplevs som det var avsett har vi som författare misslyckats i vårt mål att 

beskriva sociala medier. Vidare har vi tagit i beaktning att vår kommunikation till både 

varandra och omvärlden kan ha brister.  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer de grundläggande teorier som vi har att valt använda 

för att göra vår uppsats teoretiskt grundad gås igenom. Kapitlet börjar med 

kommunikationsmodellen och går sedan vidare i relationsmarknadsföring, word of mouth och 

slutligen online word of mouth och viral marknadsföring.  

3.1 Kommunikationsmodellen 

 

Ett av de mest grundläggande sätten att se på kommunikation är genom den elementära 
kommunikationsmodellen: 

 

Hedenius & Weibull 2003, s. 13 

Hedenius & Weibull (2003, s. 13) beskriver modellen på följande sätt, sändaren skickar ut ett 

budskap till mottagaren genom en vald kanal, i den här uppsatsen kommer vi att fokusera på 

sociala medier som kanal. Syftet är att få sändarens budskap att nå fram samt överensstämma 

med hur mottagaren tolkar budskapet. Formellt sätt brukar det kallas för att budskapet kodas 

för att sedan avkodas av mottagaren. I praktiken kan det röra sig om allt från ett 

Twittermeddelande som skickas ut till allmänheten från en privatperson till ett företag som 

kommunicerar med sina kunder via en profilsida på Facebook. För att kodningen och 

avkodningen skall överensstämma gäller det att sändare och mottagaren har en gemensam 

kod, d.v.s. att de tolkar budskapet på samma sätt. Vid lyckad kommunikation uppfattar 

mottagaren budskapet på det viset som avsändaren önskade. En viktig aspekt att ta hänsyn till 

är att meddelandet omges av en större kontext där andra faktorer kan påverka avkodningen. 

Det är viktigt att väga in situation då mottagaren nås av meddelandet men även mottagarens 

bakgrund; uppväxt, tidigare erfarenheter, utbildning et cetera påverkar avkodningen. 

Omgivningens påverkan brukar benämnas vid ordet ”brus”. (Hedenius & Weibull 2003, s. 13) 

När mottagaren kodar av budskapet sker även en feedback, det vill säga kundens reaktion på 

budskapet. Om kunden inte finner budskapet tilltalande kan kunden feedback resultera i att 

inget händer. I de fall som mottagaren lyckas föra ut sitt budskap på ett fördelaktigt vis kan 

kundens feedback bestå i positiva tankar om företaget eller ett köp. När avsändarens budskap 

och mottagarens tolkning av det inte överensstämmer kan negativ feedback ske då mottagaren 

inte upplever budskapet på samma vis som avsändare hade önskat. Konsekvenser av detta kan 

vara att kunden upplever varumärket som negativt laddat.  
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3.2 Relationsmarknadsföring 

 

Precis som namnet antyder på så handlar relationsmarknadsföring om att arbeta med 

relationer mellan företag och kund. Gummesson väljer att definiera relationsmarknadsföring 

på följande sätt: 

 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum” Gummesson (1998, s. 16) 

 

Fram till 1970-talet så hade företagen en strikt transaktionsbunden syn på kunder, de var 

något som genererade transaktioner och intäkter för företagen. Roten till denna syn på kunder 

kom från industrisamhällets masstillverkning av standardiserade varor. (Gummesson 1998, s. 

20) Under1970-talet började ett nytt synsätt att växa fram och företagen började fokusera mer 

på interaktionen mellan företag och kund. Tidigare hade företagen främst använt 

envägskommunikation för att nå sina kunder men nu började företagen att inse vikten av att 

integrera kunden och ta hänsyn till dennes agerande i mötet mellan kund och företag då detta 

styr köpbeteendet. Genom att belysa vikten av dessa möten flyttas perspektivet från att 

kunden är någon som vid vissa tillfällen köper företagets produkter till att kunden är en 

relationspartner. Målet är att nå kunder som återkommer, så kallade lojala kunder. Lundgren 

(2008, s.15) menar att det finns fyra olika sätt att tjäna pengar på kunder: 

 skaffa fler kunder  

 öka kundfrekvensen  

 öka snittkvittot  

 behålla befintliga kunder längre 

Relationsmarknadsföring handlar om att optimera kundernas potential. Ett välkänt påstående 

inom relationsmarknadsföring är 80/20-regeln vilken syftar på att 20 % av kunderna står för 

80% av ett företags intäkter. (Lundgren 2008, s. 27) Ett företag med god kännedom om sina 

kunder kan rikta sina resurser mot de segment som genererar störst intäkter. Genom att arbeta 

med relationen till företagets befintliga kunder stannar många av dessa kvar och på så vis 

behöver inte företaget jaga nya kunder lika aktivt. Ett klassiskt exempel på detta finns i 

tidningsbranschen där företagen ofta jagar nya kunder genom att erbjuda dem rabatterade 

priser och förmåner i form av presenter et cetera vid tecknande av prenumeration. Denna 

kundgrupp är sällan lönsam i längden då deras beteende tyder på en låg lojalitet till företaget. 

När prenumerationen har gått ut och de har fått sina förmåner tackar många nej till att 

förlänga prenumerationen till ordinarie pris. Däremot är det många som väljer att börja 

prenumerera igen när de får ett nytt erbjudande. Den här kundgruppen kallas ibland för 

”Churn and Return”. Sällan genererar de någon större vinning för företagen då de inte betalar 

fullpris. Istället för att satsa på att attrahera denna målgrupp borde företaget enligt 

relationsmarknadsföringen satsa på att vårda sina relationer till de redan befintliga kunderna 

som har långa prenumerationer till ordinarie pris. (Lundgren 2008, s. 34) 

Grönroos (2008, s. 18) poängterar värdet att kontinuerligt vårda serviceprocesserna som han 

valt att benämna för sanningen ögonblick. De tillfällen då företaget och kunden möts har 

företaget en chans att visa vilka fördelar som deras erbjudande innehar, vilket många gånger 
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blir ett avgörande ögonblick för om kunden väljer företaget eller går till någon av deras 

konkurrenter. Om kunden inte blir övertygad om företagets erbjudande måste företaget få till 

ett nytt tillfälle för att kunna övertyga kunden. Det kan handla om att företaget kontaktar 

kunden igen för att rätta till misstaget.  

Om ett företag behandlar sina sanningars ögonblick på ett tillfredsställande sätt kommer 

kunden med största sannolikhet att vara nöjd med företagets erbjudande. Ett erbjudande i 

Grönroos (2008, s. 18) bemärkelse handlar inte om en vara, inte ens för ett företag som säljer 

varor. Samtliga företag säljer tjänster då kunderna inte köper själva varan utan det värde varan 

ger. Detta brukar benämnas som kundens värdeskapande processer. För att nå goda 

kundmöten bör företaget utgå ifrån att de har en relation till kunden istället för det 

traditionella synsättet där kunden står för kapitaltransaktion. En viktig faktor för att lyckas 

med detta är att involvera hela företaget i serviceprocessen, ett företag är inte indelat i olika 

sektioner utan bör ses som en stor funktion vars syfte är att serva kunden. Samtliga anställda 

är marknadsförare på deltid, för att lyckas nå ut med budskapet räcker det inte med att 

företaget lägger stor vikt vid den externa marknadsföringen, de måste också arbeta med den 

interna. Det här synsättet kallas även för Total Quality Management (TQM).  

Den traditionella transaktionsbaserade marknadsföringen bygger till stor del på modellen med 

4 P:n vilka representerar; produkt, pris, plats, påverkan. Modellen kallas även för 

marknadsmixsteorin och även om relationer, nätverk och interaktion har en viss påverkan i 

modellen så är dessa faktorer ändå underordnade. För att bättre belysa 

relationsmarknadsföringens komplexa uppbyggnad introducerade Gummesson (1998, s. 44) 

istället marknadsföringens 30 R, där R står för relationer, vilka i sin tur kan kategoriseras in i 

marknadsrelationer, megarelationer samt nanorelationer. Samtliga av dessa relationer är enligt 

Gummesson beroende av varandra men har olika karaktär. Det Gummesson vill belysa är att 

relationsmarknadsföringen är mer komplex än 4 P modellen. 

3.3 Word of Mouth 

 

Word of mouth handlar om värdet av det sagda ordet. Begreppet bygger på rekommendationer 

och omdömen från individer, det vill säga budskap som är oplanerade från företaget. Varje 

dag utsätts vi för ett sort antal budskap från olika aktörer. Att sålla bland dessa är svårt för att 

inte säga omöjligt, därför vänder sig individer gärna till personer i sin närhet för att få 

vägledning och tips.  

Ett banbrytande forskningsexempel kring word of mouth är Lazarsfeld, Berelson och Gaudets 

(se Thorstensson, 2006, s. 13) forskning kring presidentvalet i USA 1940 som resulterade i 

boken People's Choice. I studien ingick en panel på 600 väljare som djupintervjuades före, 

under och efter valet och resultatet, intervjuerna pågick totalt i 7 månader. Studien resulterade 

i en ny syn på kommunikation då det tydligt framgick att det inte var massmedier som hade 

direktpåverkan på osäkra väljare utan personer i deras närhet. I studien stod det klar att en del 

personer, oberoende av social tillhörighet i samhället, konsumerade media i större 

utsträckning än andra, hade mer information samt större nätverk. De osäkra väljarna valde att 

vända sig till dessa personer för information och vägledning i sitt val. Kommunikationen 

skedde alltså i två steg, där steg ett var att nå fram till de som brukade media i stor skala för 

att sedan i steg två nå de osäkra väljarna. Personerna i steg ett blev opinionsledare som 

tolkade och fungerade som ”gatekeepers” för övriga individer och hade därmed stor inverkan 

på resultatet. Denna nya upptäck fick benämningen ”tvåstegshypotesen” (two-step-flow på 

engelska). (Thorstensson, 2006, s. 13). 
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Lazarsfeld valde att tillsammans med Katz följa upp People's Choice-studien 1955 genom att 

granska kvinnor i Illinois val av dagligvaror, mode, biobesök samt lokala samhällsfrågor. 

Tvåstegshypotesen var tydlig även i denna studies resultat där opinionsledarna i sociala 

konstellationer ses som experter inom sina ämnen och därmed blir en naturlig vägledare i 

diverse val. Opinionsledarna särskiljer sig även från övriga medverkande, då de i större grad 

kommunicerar med andra, både genom att lyssna och genom att medvetet ge andra råd. Dessa 

individer finns på samtliga sociala nivåer men har oftast makt över endast ett ämne. En 

skillnad från People's Choice-studien är att det inte enbart var massmedia som påverkade 

opinionsledarnas åsikter utan att de även andra kanaler för information och budskap som de 

kom i kontakt med. (Thorstensson 2006, s. 14) 

Lazarfelds studier fick många uppföljningsstudier vilket resulterade i att Weimann i början av 

1990-talet genomförde en studie där resultaten av 3000 studier kring opinionsledande 

granskades. Resultaten belyste vikten av opinionsledare inom ett brett spektra av ämnen för 

att påverka individers åsikter och beteenden. Weimann ansåg dock att tvåstegshypotesen var 

alltför simpelt konstruerad samt att bilden av opinionsledaren behövde modifieras. Ledaren 

kan istället ses som en ”nod” som använder sig av sitt stora nätverk för att tillskansa sig 

information och kunskap som denne sedan kan sprida till sin omgivning. Massmedia har i 

denna definition en mindre påverkan samtidigt som specificerande informationskällor 

exempelvis tidskrifter och internet får större inflytande. (Thorstensson 2006, s. 15) 

Det står ändå klart att word of mouth har en stor betydelse för individers åsikter och val. 

Enligt Grönroos kan positiv word of mouth skapa marknadsföringseffekter som blir mycket 

stora, större än effekten av planerade budskap från företagets sida. (Grönroos 2008, s. 294)  

 

3.3.1 Online Word of Mouth 

 

                                                        
16http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/
Two_Step_Flow_Theory-1.doc/Two_Step_Flow_Theory-1-1.png (27 april 2011) 

http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/Two_Step_Flow_Theory-1.doc/Two_Step_Flow_Theory-1-1.png
http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/Two_Step_Flow_Theory-1.doc/Two_Step_Flow_Theory-1-1.png
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Dagens teknologi har utvecklat sättet att se på word of mouth. Lazarsfelds ursprungsmodell 

utgick ifrån de kommunikationsmöjligheter som fanns i USA år 1950 vilka delvis skiljer sig 

från dagens tekniska möjligheter. Idag kan individer utbyta erfarenheter, kunskap och åsikter 

via en rad olika kommunikationsverktyg på internet.  

Begreppet word of mouth delas in i två olika delar; offline och online. Offline word of mouth 

bygger på en tvåvägskommunikation som sker mellan två personer face-to-face, det vill säga 

utan för den virtuella världen. Online word of mouth är när individer kommunicerar med 

varandra via internet, vilket gör den geografiska närheten ointressant, det är endast det skrivna 

ordet som räknas. En stor skillnad mellan online och offline word of mouth är hastigheten på 

informationsflödet, att sprida ett budskap i den icke-virutella världen kan ta lång tid då det 

bygger på att människor träffas fysiskt och interagerar med varandra. Online kan en stor 

publik vara endast några musklick bort. Den sociala kontexten som är viktig i offline word of 

mouth får enligt Prendergast och Ko (2010) mindre betydelse på nätet. Samtidigt som läsarna 

geografiskt befinner sig långt borta från varandra så befinner de sig intressemässigt ofta nära 

varandra då forumen som är basen för online word of mouth många gånger är 

intressebaserade. Även om internetanvändarna är anonyma så har de ändå frivilligt valt att 

besöka samma internetsida, vilket gör att kommunikationen på forumet hamnar i fokus. 

Eftersom det är ett aktivt beslut att besöka en sida har internetanvändarna många gånger en 

positiv attityd till forumet, vilket har en positiv effekt på deras påverkan.  

Prendergast och Ko (2010) har undersökt om offline word of mouth går att applicera på en 

online kontext och kommit fram till att word of mouths påverkan i den icke-virtuella världen 

även kan appliceras på internetanvändarnas beteendemönster. Köpkraften vid konsumenttips 

kan i viss mån även öka då internetanvändarna i stor utsträckning väljer att gå in på de sidor 

som intresserar dem och hämtar information om produkter och tjänster som de anser vara 

relevanta. Då internetaktiviteten i stor utsträckning är intressegrundat har de en positiv bild av 

internetforumet vilket resulterar i en stark positiv påverkan. (Prendergast & Ko, 2010) En 

annan fördel är med online word of mouth är att informationen kan riktas direkt mot den 

önskade målgruppen. Trusov, Bucklin och Pauwels (2009) exemplifierar med en jämförelse 

där företagen kan lägga miljontals dollar på annonsering under Superbowl
17

 eller skapa 

uppmärksamhet genom marknadsföringsstrategier som kräver lite kapital som bloggar och 

word of mouth. I de sistnämnda fallen har företagen en stor chans att nå det kundsegmentet 

som är aktuellt för företaget medan en annonsering i Superbowl når så gott som alla, även de 

som inte är intressanta för företaget.  

Precis som word of mouth utanför den digitala världen så förekommer både positiv och 

negativ online word of mouth. Exempelvis har forskning kring bokrecensioner på nätet och 

funnit att negativa omdömen har en större effekt på försäljningen än positiva recensioner. En 

viktig aspekt med online word of mouth är att den är som starkast när den drivs av privata 

internetanvändare. När forum övergår till att vara kontrollerade av företag förlorar de lätt 

trovärdighet hos användarna vilket ofta resulterar i färre användare och därmed minskar 

potentialen att kunna påverka målgruppen. (Prendergast & Ko, 2010) Enligt IAB:s rapport 

från 2008 är rekommendationer från andra konsumenter den mest trovärdiga formen av 

marknadsföring, 75 % av respondenterna från 47 olika marknader över hela världen rankade 

rekommendationer som den mest tillförlitliga formen.
18

  

 

                                                        
17 Finalmatchen i amerikansk fotboll. 
18 http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf  (4 maj 2011) 

http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf
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3.3.2 Viral marknadsföring 

 

Viral marknadsföring handlar om att få personer att sprida budskap via e-mail, communities et 

cetera till vänner och bekanta som sedan själva sprider budskapet vidare. Skillnaden mellan 

viral marknadsföring och online word of mouth är att viral marknadsföring grundar sig på en 

kampanj som sänds ut medan online word of mouth kan ske utan planerad kampanj. (Smith & 

Treadaway 2010, s. 137) Den virala marknadsföringen har revolutionerats med hjälp av 

sociala medier då en persons budskaps i praktiken kan nå ut till hundratals eller till och med 

tusentals personer. (Smith & Treadaway 2010, s. 34)  

Ett exempel på en framgångsrik viral marknadsföringskampanj är lanseringen av 

Internettjänsten Skype. Tjänsten gör det möjligt för Internetanvändare att prata med varandra 

via länk. För att använda Skype behövs en programvara som kostnadsfritt kan laddas hem 

från organisationens hemsida. Styrkan i deras virala lanseringskampanj var att det krävs att 

minst två personer har programvaran för att kunna kommunicera med varandra. Det är ingen 

idé att ha programvaran om det inte finns någon att prata med. Det som uppstår är att 

budskapet sprids vidare genom vänner och bekanta som i sin tur sedan sprider budskapet 

vidare. (Frankel 2007, s. 100) 

Det finns olika strategier för att lyckas med viral marknadsföring, några av de viktigaste 

grundpelarna är: 

 Skapa värde för den som tipsar samt den som bli tipsad 

 Gör det enkelt och användarvänligt  

 Förstå hur mottagarna fungerar och vilka nätverk som de använder 

 Se till att det finns någonting att tipsa om  

(Frankel 2007, s. 100) 

 

3.4 Affärsmodellen för internettrafik 

 

Då sociala medier många gånger bygger på fritt deltagande är organisationerna beroende av 

att attrahera företag att investera kapital i organisationen exempelvis via annonsering. Att 

överlåta sin annons till någon annan och på så vis skapa trafik brukar benämnas som affiliate 

marketing. Principen för denna marknadsföringstyp är att annonsören får betalt för den trafik 

som den lyckas generera. (Frankel 2007, s.102) För att mäta effekterna av dessa kan en rad 

olika mättekniker användas. Vi har valt ut dem som vi anser är mest relevanta för vår studie 

och kommer här att göra en kort beskrivning av dessa: 

 

 

Paid Inclusion kundföretaget betalar ett fast pris för att komma med i resultatlistan vid 

sökning på en sökmotor. 
19

 

                                                        
19Http://findabilitygroup.com/ februari 2011 

http://findabilitygroup.com/
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Cost-per-impression betyder att företagen betalar ett rörligt pris baserat på hur många gånger 

annonsen visas på en hemsida alternativt vid sök på en sökmotor. (Dominowska, Rango & 

Richardsson 2007) 

Pay Per Click/Cost Per Click (CPC) används för Internetannonser, kundföretaget betalar för 

varje klick en besökare gör på annonsen. 
20

 Det här är det vanligaste sättet att taxera en 

annons på en sökmotor och det innebär att en överenskommen taxa betalas till sökmotorn då 

besökaren klickar på annonsen. En annan benämning på detta begrepp är sponsrade länkar 

(Frankel 2007, s. 136) År 2007 låg marknaden för så kallade sponsrade sök på 5,75 biljoner 

dollar och enligt en artikel av Dominowska, Ragno & Richardson (2007) förväntades den 

siffran ha fördubblats under 2010. 

Linking Strategies tar reda på vem/vad som syns i samband med vem/vad via användarens 

klick.
21

  

Conversion Tracking spårar besökares aktivitet det vill säga vad användarna gör på 

hemsidan.
22

  

Search Engine Optimization (SEO) används för sökningar på sökmotorer. Den som har bäst 

matchning av sökord och betalar mest pengar till en sökmotor kommer överst på resultatlistan 

på den använda sökmotorsidan, exempelvis Google. 
23

 

Click-Through Rate (CTR), mäter hur många som klickar på en specifik funktion på en 

webplats i relation till hur många besökare webplatsen har.  Då ett besök på en hemsida inte 

berättar mer om besöket än att någon har varit inne på sidan används ofta andra mättekniker 

för att avgöra hur värdefulla besöken kan anses vara och hur god genomslagskraft till exempel 

en annons har. (Dominowska, Ragno & Richardson 2007) 

Cost-per-action innebär att annonsörerna endast betalar en taxa då besökaren gör en av 

företaget önskad handling till exempel genomför ett köp eller signar upp i deras kundklubb. 

(Dominowska, Ragno & Richardson 2007) 

Return on Investment (ROI) det som samtliga mättekniker mynnar ut i, den totala 

avkastningen på investeringen det vill säga annonsen (Frelinghuysen, Joshi 2010). ROI 

belyser hur stor del av kostnaden för marknadsföringskampanjer som täcks av resultatet som 

kampanjen genererar. Om en kampanj kostar 10 000 kr och genererar ett överskott vid 

försäljning med 15 000 kr blir ROI 150%. Vid ROI över 100% har kampanjen gått med vinst 

och vid ROI under 100% är det en förlust (Frankel 2007, s. 136)   

3.4.1 Hur trafiken analyseras 

 

När det kommer till sociala medier och trafik mäts de i princip på samma sätt. För att 

exemplifiera använder vi sökmotorn Google som har ett verktyg som kallas för Google 

Analytics som gör det möjligt att mäta hur många personer som har klickat på en länk, hur 

många besökare en hemsida har och var de befinner sig geografiskt. Det kan också utvisa hur 

länge en besökare vistas på hemsidan, och vad de gör där i form av mätning tid mellan klick.  

Kartläggningen av klickens infrastruktur leder enligt Google till att företagen kan få reda på 

avkastningen på annonser, spåra multimedia över flera kanaler, visualisera information som 

                                                        
20Http://findabilitygroup.com/ februari 2011 
21Http://findabilitygroup.com/ februari 2011 
22Http://findabilitygroup.com/ februari 2011 
23Http://findabilitygroup.com/ februari 2011 

http://findabilitygroup.com/
http://findabilitygroup.com/
http://findabilitygroup.com/
http://findabilitygroup.com/
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trender och rörelsemönster, anpassa företagets interna rapporter och segment samt dela den 

här kommunikationen inom företaget.
24

  

                                                        
24 http://www.google.com/analytics/ (18 april 2011) 

http://www.google.com/analytics/
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4. Resultat av den empiriska undersökningen 
 

I det empiriska kapitlet behandlas den information som vi har valt att samla in i form av både 

primärdata och sekundärdata. Läsaren lotsas igenom de sociala nätverk som är 

världsledande idag, hur de fungerar och hur detaljhandelföretag arbetar med dem. Vidare 

beskrivs affärsmodellen för Internet för att förklara användarnas rörelsemönster. För att ge 

läsaren en god bild av hur sociala medier fungerar i praktiken går vi igenom olika 

uppmärksammande kampanjer som har bedrivits via sociala medier. Empirin avslutas med de 

intervjuer som vi har genomfört med två yrkesmän inom den digitala marknadsföringen.  

4.1 Sociala medier 

4.1.1 Facebook 

 

Facebook är världens populäraste sociala nätverk och upplevs ungefär likadant vart man än 

befinner sig och vem som än använder det. I januari 2009 hade Facebook 175 miljoner aktiva 

medlemmar (Kaplan & Haenlein 2009) och nu 2011 skriver Nicholas Carlson att forumet har 

över 600 miljoner registrerade användare.
25

 Funktionerna som användarna använder är 

standardiserade så när som på det innehåll som de delar. Facebooks grafiska profil skulle 

kunna sägas vara deras varumärke.  Precis som för McDonald’s är det en given upplevelse 

som matchar förväntan på utformningen av tjänsterna Facebook använder.  

Facebook delar in sina användare i People, Pages och Places. People står för människors 

profilsidor, Pages är företags profilsidor och Places är platser som man kan använda ”check-

in” funktionen på. Check-in funktionen är en av de nyare funktionerna på Facebook där 

användare kan registrera sina adresser som en plats att checka in på,
26

 ungefär som att 

Facebook skulle vara ett hotell för alla världens adresser, skulle dess användare så vilja. I 

dagens samhälle
27

 där Smartphones har tagit över mobiltelefonmarknaden öppnar sociala 

medier som Facebook ett helt nytt perspektiv på det individuella virtuella livet (Eagle, 

Oulasvirta & Raento 2009). Livet offline har gjort entré online med hjälp av 

incheckningsfunktionen.  

På profilsidan (people) kan användaren dela med sig av så mycket eller lite information som 

den vill. Allt från information om födelsedatum och intressen till möjligheten att skapa 

fotoalbum, videos och att skriva en ”post” (inlägg) i statusraden som delas ut till alla vänner i 

hemväggen för nyhetsflödet (news feed). Sedan finns som på många andra communitysidor 

chansen att skicka privata mail, chatta med vänner online och att kunna länka och göra inlägg 

på vänners profilsidor. En av de populäraste funktionerna på Facebook är den egna 

statusraden, där användaren kan dela något till resten av dess vänner. Statusuppdatering syns 

sedan på den allmänna nyhetsväggen som kallas för ”news feed”, där alla som ingår i 

bekantskapskretsen kan se den. Facebook erbjuder också användaren att skapa fotoalbum på 

profilsidan, med finessen att det går att lägga in eller ”tagga” de vänner som också är 

medlemmar på Facebook i bilden.
28

 

                                                        
25 http://www.msnbc.msn.com/id/40929239/ns/technology_and_science-
tech_and_gadgets/ (24 april 2011) 
26 http://www.facebook.com/places/ (24 april 2011) 
27 Här refererar författarna till välutvecklade ekonomier så som Sverige.  
28 http://www.facebook.com/facebook (18 april 2011) 

http://www.msnbc.msn.com/id/40929239/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/
http://www.msnbc.msn.com/id/40929239/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/
http://www.facebook.com/places/
http://www.facebook.com/facebook
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Facebook är också ett av de högst värderade internetbolagen i världen idag. Goldman & Sachs 

värderade Facebook till 350 miljarder dollar i början av 2011
29

 och enligt Scott Galloway 

kommer Facebook att vara värderat högst av alla sociala medier på Internet om några år med 

hänsyn till hur mycket det används världen över och att deras användarantal bara ökar.
30

 

Svenska Dagbladet (SvD) däremot rapporterar att enligt en studie av Bloomberg anser 69 % 

av investerare världen över att Facebook är övervärderat. Artikeln hänvisar till en eventuell ny 

it-bubbla där it-företag blir värderade till fantasisummor. Facebook ska enligt SvD vara 

värderat till 25 gånger mer än företagets totala omsättning (som var 11 miljarder 2010) av 

Goldman & Sachs. För att visa hur det skiljer sig i värderingen mellan olika företag 

exemplifierar SvD med telekomföretaget Ericsson som omsätter 200 miljarder men som är 

värderat till 250 miljarder.
31

   

4.1.2 MySpace 

 

För några år sedan var MySpace Facebooks största konkurrent. De båda företagen skapades 

ungefär vid samma tid (Smith & Treadaway 2010, s. 14). MySpace var en av de populäraste 

sociala plattformarna i världen under mitten av 2000-talet och var det största forumet för 

musikartister. Skillnaden mellan MySpace och Facebook är att på MySpace kan användaren 

själv formge sin hemsida medan den på Facebook är konstant och bunden till Facebooks 

grafiska profil.
32

  

 

“MySpace is where you go to express yourself, while Facebook has been 

a place where you go for two-directional conversation.” David Bank, 

analytiker på RBC Capital Markets, se New York Times
33

 

 

I början av 2009 försökte MySpace att göra en uppgradering av sidan för att få tillbaka sitt 

användarantal som under senaste tiden sjunkit drastiskt (under 2010 tappade de 9 miljoner 

användare).
34

 Det hela slutade med att företaget tappade trafik med 14,4 % och att 10 miljoner 

användare gick ur forumet, vilket gjorde att användarantalet sjönk från 73 miljoner användare 

till 63 miljoner på mindre än en månad.
35

  

                                                        
29 Se Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/naringsliv/it/facebook-ar-
overvarderat_5900933.svd (6 maj 2011) 

30
 Se fora.tv 

http://fora.tv/2011/01/20/Scott_Galloway_Trends_and_Impact_of_Digital_Competence#Face

book_The_Next_Evolution_of_the_Internet 
31 http://www.svd.se/naringsliv/it/facebook-ar-overvarderat_5900933.svd (6 maj 2011) 
32 Se myspace.com och facebook.com. 
33 http://www.nytimes.com/2009/05/04/technology/companies/04myspace.html (6 
maj 2011) 
34 
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/myspace_com/index.html?inl
ine=nyt-org (6 maj 2011) 
35 http://socialmedianewsandwebtips.blogspot.com/2011/03/myspace-going-
down.html (6 maj 2011) 

http://www.svd.se/naringsliv/it/facebook-ar-overvarderat_5900933.svd
http://www.svd.se/naringsliv/it/facebook-ar-overvarderat_5900933.svd
http://www.svd.se/naringsliv/it/facebook-ar-overvarderat_5900933.svd
http://www.nytimes.com/2009/05/04/technology/companies/04myspace.html
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/myspace_com/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/myspace_com/index.html?inline=nyt-org
http://socialmedianewsandwebtips.blogspot.com/2011/03/myspace-going-down.html
http://socialmedianewsandwebtips.blogspot.com/2011/03/myspace-going-down.html
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4.1.3 Twitter 

 

Twitter är en social mediaplattform som beskrivs som en mikroblogg. Enligt Svenska 

Dagbladet ska Twitter har värderats till ca 10 miljarder dollar i hösten 2010 och det ryktas om 

att de större internetföretagen Facebook och Google är intresserade av att lägga bud på 

företaget.
36

 Twitter ligger listad som nummer 11 på Alexas lista över högst trafikerade 

webbplatser i världen.
37

 På Twitter kommunicerar användarna med hjälp av korta 

meddelanden som kallas för Tweets. Ett tweet är max 140 tecken långt och inom detta 

utrymme kan användaren även fritt länka bilder och videos.  

 

”Follow you interests. Instant updates from your friends, industry experts, favourite 

celebrities, and what’s happening around the world.” Twitter
38

 

 

Twitters funktion kan liknas vid Facebooks statusrad, där användarna skriver vad som pågar i 

deras huvud just nu i realtid. Det finns olika sätt att använda Twitter, kontot erbjuder att 

användarna antingen att bara följa andra ”twittrare” som användaren själv väljer ut eller så är 

användaren själv aktiv eller så kombinerar användaren de båda aktiviteterna.
39

 Twitter 

används idag av företag, privatpersoner såväl som kändisar. Fenomenet att lyssna och dela på 

det allra senaste ”snacket” är Twitters specialitet. Twitter är också kompatibelt med andra 

sociala plattformar som Facebook, Blogger och MySpace. Det betyder att det som en 

användare skriver på Twitter enkelt kan förmedlas till användarens andra sociala profiler så att 

de upplevs som en person som talar.
40

  

4.1.4 Bloggar 

 

En blogg kan jämföras med en dagbok på Internet med funktioner som länkning och fält för 

kommentarer. Den kan drivas av en privatperson eller ett företag eller finnas tillgänglig på ett 

företags hemsida. Bloggaren eller operatörer postar (skriver) sedan inlägg som kan läsas av 

allmänheten. Till skillnad från andra medier så som tidningar et cetera är bloggarna fria, alla 

med tillgång till en dator och internetuppkoppling kan starta en egen. (Bly 2006, s 24) Den 

största anledningen till att driva en blogg är främst privata/personliga skäl som exempelvis att 

hålla kontakten med bekantskapskretsen eller att få en kanal att uttrycka sina 

åsikter.(Bergström 2008) Bloggen kan även ses som ett verktyg för att komma i kontakt och 

skapa en känsla av samhörighet med andra individer som delar samma intressen. Det här är 

även ett sätt att kunna rikta in sig och hålla liv vid fenomen/händelser som de större medierna 

snabbt släpper genom att fortsätta att kommentera och länka vidare.  

Bloggar har funnits sedan Internets start men då som hemsidor med en informerande 

funktion, vilken uppdaterades successivt. Dagens version av bloggar började dyka upp i 

början av 2000-talet. År 2004 fanns det totalt 5 miljoner bloggar i hela världen varav den 

största delen avhandlade ett specifikt område, exempelvis husdjur eller affärer. (Bly 2006, s. 

                                                        
36 http://www.svd.se/naringsliv/twitter-varderat-till-65-miljarder_5932177.svd (6 maj 
2011) 
37 http://www.alexa.com/ (6 maj 2011) 
38 http://twitter.com/ (6 maj 2011) 
39 http://twitter.com/about (6 maj 2011)  
40 http://twitter.com/about/resources (6 maj 2011) 

http://www.svd.se/naringsliv/twitter-varderat-till-65-miljarder_5932177.svd
http://www.alexa.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/about
http://twitter.com/about/resources
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27) 2007 hade cirka 2 procent av Sveriges befolkning en blogg som de uppdaterade minst en 

gång i veckan och ca 15 % läste bloggar veckovis. 39 % läste någon blogg minst en gång i 

månaden. Den största delen av bloggläsarna i Sverige är yngre personer, tre av fyra personer 

under 30 år läser minst en blogg någon gång under en månad. Det är även de unga som driver 

den största delen av bloggarna, de flesta återfinns i åldersspannet 15-29 år och är kvinnor. 

Personer som driver egna bloggar är även själva många gånger aktiva bloggläsare.  

(Bergström 2008) 

Dessa siffror kan sättas i relation med USA där presidentvalet 2004 var starten på en ny era 

för bloggarna då de fick en stor roll som informationsspridare för en större publik. 8 miljoner 

av USAs vuxna befolkning hade 2006 varit med och startat upp en blogg. 25 % av de 

amerikanska internetanvändarna läste bloggar och 12 % hade någon gång postat (skrivit) en 

kommentar. (Bly 2006, s. 27)  

Även om andelen svenskar som bloggar är relativt liten, så når många av bloggarna en stor 

målgrupp. Enligt internetsidan bloggtoppen.se hade 1 428 226 besökare varit inne på bloggen 

Kenzas under vecka 15 år 2011.
41

  Enligt Kenzas har bloggen varje vecka ca 140 000 unika 

besökare.
42

 Slutsatsen blir att det inte är särskilt många svenskar som driver bloggar 

procentuellt sätt, men de som finns har en möjlighet att nå en stor målgrupp och kan på grund 

av det vara en viktig källa till påverkan.  

4.2 Företag och sociala medier 

4.2.1 Företag och Facebook 

 

På Pages har företag chansen att skapa sin sociala profil.
43

 Tillsammans bildar de tre olika 

Page, People och Places-sidorna en oändlig rad möjligheter för företag att nå ut till nya 

kunder. Vad användarna på Facebook ibland kan glömma bort är att den informationen de 

delar på forumet sedan ägs av Facebook som i sin tur kan dela med sig av den informationen 

till exempel företag. Informationen över hur människor lever sina liv, vilken kan utrönas på 

Facebook är en nyckel till att kunna göra en god konsumentanalys. Sociala medier är kort sagt 

ett effektivt verktyg för att lära känna sina kunder för de flesta företag.   

Facebook är idag en av Sveriges mest populära sociala nätverk och enligt joinsimon
44

 är över 

63 % av Sveriges befolkning Facebookmedlemmar. Utvecklingen av Internet har gått snabbt 

och med det företags sätt arbeta med betald marknadsföring. Aktiviteterna för att möta sina 

kunder på Internet har utökats kraftigt från annonser på Internet som exempelvis banners och 

pop-upannonser till ett mera skräddarsytt kunderbjudande via de sociala medierna.  

Facebook är ett forum som har gått från att vara i princip reklamfritt till att idag vara en plats 

där företag kan geografiskt skräddarsy sina erbjudanden på de annonser som visas i kanten 

eller på deras facebooksida (page). I framtiden spås checkin-funktionen få en allt större 

påverkan på marknadsföringsstrategier. Idag fungerar checkin-funktionen som ett sätt att hålla 

bekantskapskretsen på Facebook uppdaterad på vart en person geografiskt befinner sig i 

offline-livet. Funktionen kommer troligtvis att utvecklas till att skräddarsy produkt- och 

tjänsteerbjudanden, vilka kommer att utgå från rörelsemönster som användare uppdaterar 

                                                        
41 http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/ (16 april 2011) 
42 http://www.kenzas.se/ (16 april 2011) 
43 http://www.facebook.com/directory/pages/ (18 april 2011) 
44 http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/ (27 april 2011) 

http://www.bloggtoppen.se/kategori/alla/
http://www.kenzas.se/
http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/
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online men som bygger på offline-livet. Som i en artikel publicerad på Facebooks ”about”-

sida som ”story of the week” via Bazaar blog skriver: 

 

”Our life online now mirrors our life offline.” Bazaar Blog
45

 

 

Genom att vi ser hur våra vänner lever sina liv och hur de rör sig får vi en bild av hur de 

konsumerar. När det gäller produkter vill de flesta använda produkter som är socialt 

accepterade av sin omgivning och informationen på exempelvis Facebook kan då innebära en 

trygghet i ett kommande eventuellt köp. Enligt en artikel i Bazaar blog letar mer än hälften av 

USAs befolkning nyheter via vänner och 60 % hade funnit sina arbeten via vänner.
46

  

Facebook har även en egen blogg där de skriver om Facebook och länkar till sidor där 

publikationer om Facebook har gjorts och särskilda Facebookhändelser och uppgraderingar av 

nätverkssidan och dess programvara.
47

   

4.2.2 Bloggar och företag 

 

Företag har insett potentialen som finns genom att visa upp produkter et cetera via 

kommunikationskanalen, vilket har resulterat i en mängd samarbeten mellan kända bloggare 

och vinstdrivande företag. Exempelvis har modebloggaren Elin Kling släppt en kollektion för 

H&M
48

 och tidigare nämnda Kenza Zoutien har designat produkter för företaget Jofama som 

säljer skinnkläder
49

.  

Även om dessa samarbeten har resulterat i en rad fördelar för företagen och bloggarna har 

även en del kritik framförts. Klings kollektion för det stora modeföretaget passerade inte 

media obemärkt, i samband med att nyheten släpptes skrev Leffner en artikel som 

publicerades i Dagens Nyheter, vilken belyser modejournalistikens till syntes okritiska 

inställning till samarbeten med vinstdrivande modeföretag.
50

 Artikeln startade en diskussion 

angående bloggarnas dubbla roller som följdes upp i Svenska Dagbladet
51

 såväl som i berörda 

bloggar som Rodeo
52

.  

Debatten om vad som klassas som reklam och marknadsföring inom dessa forum har alltså 

stundvis varit mycket het i media.  2008 var bloggaren Isabella ”Blondinbella” Löwengrip i 

hetluften då hon anklagades för att hennes 18 årsfest var sponsrad.
53

 Företagen som intervjuas 

                                                        
45 http://www.bazaarvoice.com/ (15 april 2011 ) 
46 Ibid. 
47 http://blog.facebook.com/ (15 april 2011) 
48 
http://www.hm.com/fi_sv/press/pressmeddelanden/__prfashion.nhtml?pressreleaseid=1
144 (16 april 2011) 
49 http://www.kenzas.se/ (16 april 2011) 
50 http://www.dn.se/livsstil/flytande-grans-for-modejournalister (17 april 2011) 

51 http://www.svd.se/kultur/tv/de-dubbla-stolarna-ar-ingen-nyhet_5960651.svd#after-
ad  (17 mars 2011) 
52 http://rodeo.net/johan-wirfalt/2011/02/den-svenska-modejournalistikens-
indentitetskris/ (18 april 2011) 
53 http://www.dagensmedia.se/nyheter/article16513.ece (5 februari 2011) 

http://www.bazaarvoice.com/
http://www.hm.com/fi_sv/press/pressmeddelanden/__prfashion.nhtml?pressreleaseid=1144
http://www.hm.com/fi_sv/press/pressmeddelanden/__prfashion.nhtml?pressreleaseid=1144
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http://www.svd.se/kultur/tv/de-dubbla-stolarna-ar-ingen-nyhet_5960651.svd#after-ad
http://www.svd.se/kultur/tv/de-dubbla-stolarna-ar-ingen-nyhet_5960651.svd#after-ad
http://www.svd.se/kultur/tv/de-dubbla-stolarna-ar-ingen-nyhet_5960651.svd#after-ad
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i artikeln vill inte kännas vid den eventuella sponsringen och tar avstånd för eventet. Här kan 

man fråga sig om all modern så kallad obetald marknadsföring är bra. Frågan uppstår 

huruvida internet, som kan liknas vid en levande organism, kan kontrolleras och styras åt det 

håll företaget vill. Det är inte endast obetald reklam som figurerar inom sociala medier, även 

annonsplatser används flitigt inom exempelvis bloggsfären. Enligt en artikel i Dagens Industri 

förväntades Tailsweep, som säljer annonsplatser på bloggar, öka sin omsättning med 30 % 

under 2010. Tailsweeps ökade framgång tyder på att bloggsfären är en näringsverksamhet 

som växer sig allt starkare. Enligt Dagens Industri så kan de största bloggarna omsätta 200 

000 kr i månaden på annonsintäkter.
54

 

4.4 Uppmärksammade kampanjer i sociala medier 

4.4.1 IKEA  

 

När reklambyrån Forsman&Bodenfors fick i uppdrag att marknadsföra IKEA:s nya varuhus i 

Malmö hösten 2009 valde de att göra en kampanj på Facebook som kom till att bli 

uppmärksammad av allmänheten såväl som branschen, både nationellt och internationellt. 

Kreatörerna bakom kampanjen skapade en personprofil för varuhuschefen Gordon 

Gustavsson på Facebook och började publicera bilder på rum möblerade och dekorerade med 

IKEA:s produkter i de Facebook-fotoalbum som medföljer som gratistjänst på forumet. För 

att sprida bilderna ”kidnappade” de en av de mest populära Facebook-funktionerna; att 

”tagga” personer i foton. Vanligtvis används den här funktionen för att berätta vilka personer 

som är med på en bild, en elektronisk variant till att skriva bildtext i fotoalbum. I kampanjer 

kom den här funktionen att få en helt annan innebörd då den första person som ”taggade” sig 

själv på en produkt vann produkten. Under två veckor publicerades 12 olika interiörbilder på 

Gustavssons profilsida vilket inte visade sig vara tillräckligt då Facebook-användare 

efterfrågade fler bilder. 
55

 

Det unika med kampanjen är att den spreds till tusentals personer via Facebook då samtliga 

personer som ”taggat sig” på en bild kom med på sina vänners ”newsfeed”. På så vis skapade 

Forsman&Bodenfors ett budskap som spreds vidare via användarna själva då privatpersoner 

självmant valde att sätta sitt egna namn på någon av IKEA:s produkter. Istället för att 

kommunicera med kunderna via en annons valde företaget att låta budskapet sprida sig via 

word of mouth. Efterdyningarna i den digitala världen stannade inte endast vid Facebook-

användarna och deras vänner, kampanjen fick även uppmärksamhet i bloggar och 

branschforum.
56

 Bland annat har kampanjen vunnit ett Titanlejon, det mest betydelsefulla 

priset i den internationella reklamtävlingen Cannes Lions.
57

 Efter succén med IKEA Facebook 

Showroom ändrade Facebook reglerna angående hur ”taggnings-systemet” skulle fungera.
58

 

På YouTube har över 265 000 personer tittat på filmen om kampanjen i efterhand.
59

 

                                                        
54 http://di.se/Default.aspx?pid=230642__ArticlePageProvider&epslanguage=sv  (17 
mars 2011) 
55Http://www.fb.se/#/en/work/448/ (5 maj 2011) 
56Http://www.fb.se/#/en/work/448/ (5 maj 2011) 
57Http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article/2440820.ece (5 maj 2011) 
58Http://www.resume.se/nyheter/2010/06/25/dynamiska-fb-duon-om-ikea-/index.xml 
(5 maj 2011) 
59 http://www.youtube.com/watch?v=0TYy_3786bo (5 maj 2011)  
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4.4.2 Skittles 

 

Godisvarumärket Skittles, som ägs av amerikanska konfektjätten Mars, lyckades öka sin 

medlemsskara på Facebook från 600 000 människor i mars 2009 till 3,5 miljoner vid årets 

slut.
60

 För att lyckas med det här så gjorde företaget tillsammans med byrån Agency.com en 

storsatsning på sociala medier. Det unika med kampanjen var sin omfattning av medverkande 

mediekanaler; Twitter, Facebook, Youtube, Flickr (ett forum där användarna kan publicera 

foton och filmer) och Wikipedia.  

Exempelvis valde Skittles att lägga upp samtliga Twittermeddelanden där varumärket nämnts 

på sin hemsida, utan att granska innehållet innan. Resultatet blev att Skittles dominerade 

Twitter-flödet under en dag. Det fria innehållet i Twitter-meddelandena skapade problem då 

informationen efter en kort tid började spåra ur och delvis bestå av rasistiska meddelanden 

och toalettinspirerande skämt.
61

 För att rädda varumärket valde Skittles att flytta fokus till 

Facebook-sidan istället. 
62

  

4.4.3 Liseberg 

 

Ett exempel på företag som har haft en mer bekymmersam upplevelse på Facebook är 

Lisebergs kapade Facebooksida. Göteborgs Posten (GP) rapporterade i mars 2011 att 

Nöjesparkens sida på Facebook hade blivit kidnappad av en liga som kallar sig Syndicate 

Legion, som hade fyllt sidan med bilder av manliga könsorgan. Lisebergs informations chef
63

 

berättade att det var svårt att få tag på administrationen på Facebook och att det är svårt att 

radera saker från forumet. Liseberg har över 100 000 fans på sin Facebook-sida och 

uppdateringarna som sker där kommer automatiskt upp på fansens newsfeed.
64

  

”Att radera saker på Facebook är komplicerat. Efter flera timmar försvann 

snopparna men profilbilden var inte en Lisebergskanin utan två läderklädda män.” 

GP 18 mars 2011
65

 

4.4.4 Max 

 

Dagens Media rapporterade i maj 2011 att hamburgerkedjan Max tänker lansera sig i 

grannlandet Norge via en Facebook-kampanj. Max hoppas på att deras kampanj kommer att 

bli en snackis, en så kallad viral kampanj. Deras idé är att de som ställer sig i en digital kö till 

öppningen av den nya restaurangen i Norge får en hamburgare gratis. När kön är uppe i 1000 

personer stängs listan ned.
66

  

                                                        
60Http://www.clickz.com/clickz/news/1697615/after-sour-start-social-media-skittles-
gets-sweet-results (5 maj 2011) 
61Http://www.resume.se/nyheter/2009/03/05/succe-eller-ett-haveri/index.xml (5 maj 
2011) 
62Ibid  
63 Julia Vasilis 
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65 http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.575354-snoppar-borta-fran-liseberg-sida 
66 http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3168796.ece 
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4.5 Intervjuer   

4.5.1 Ferhat Deniz-Fors 

 

Ferhat Deniz-Fors arbetar som Art Director på Forsman&Bodenfors, tidigare har han jobbat 

på DDB&Cos
67

 kontor i Istanbul. I den här intervjun representerar han sina personliga åsikter 

och inte företaget som han arbetar för.   

Deniz-Fors anser att det som utmärker sociala medier är interaktionen mellan olika individer 

och kopplar därmed begreppet främst till Facebook, bloggar och Twitter. Sociala mediers 

främsta påverkan hos allmänheten är att de söker sig mer till Internet och därmed även 

spenderar mer tid i den virtuella världen, eller som han själv uttrycker det: 

”Man sover, äter och går in på Facebook.”   

Deniz-Fors anser att Facebook är ett intressant fenomen då det ger människor chansen att 

skapa en virtuell identitet genom att skriva statusuppdateringar, gilla specifika sidor, lägga 

upp vissa länkar och dylikt. På så vis kan Facebook-användare påverka hur folk uppfattar en, 

användaren ges chansen att framställa sig själv på det sättet som personen vill bli sedd. Dock 

tror han att detta inte är den största anledningen till varför människor väljer att vara 

medlemmar på Facebook, det övervägande största skälet tror Deniz-Fors är att det underlättar 

att hålla kontakten samt kommunicera med vänner och släkt. När det kommer till bloggar och 

Twitter anser Deniz-Fors att det är intressant då de bygger på levande informationsflöden. Det 

är även viktigt att inse att marknadsföring via dessa forum, precis som Facebook, varken är 

kostnadsfria eller garanterar framgång. För att lyckas med kommunikation via sociala medier 

krävs underhåll, innehåll och läsare vilket i sin tur kräver kostnader i form av personal. Det 

enda som är gratis är de tekniska funktionerna.  

 ”En blogg kräver en väsentlig arbetsinsats i form av tid och engagemang och en 

ointressant blogg utan läsare förblir ointressant.”  

Fördelar med bloggar enligt Deniz-Fors är möjligheten att komma nära konsumenterna och att 

det kan genera word of mouth vilket han tror är en av de starkaste källorna för åsiktsbildning, 

speciellt om det kommer från en vän eller bekant. För att lyckas skapa word of mouth måste 

företaget skapa en ”snackis”, det vill säga något som gör att folk vill föra vidare budskapet i 

den virtuella världen såväl som i den icke-virtuella världen. Som exempel på lyckad word of 

mouth i sociala medier nämner han kampanjen IKEA Facebook Showroom. Deniz-Fors 

menar att alla som fick en möbel antagligen berättade det för sina vänner samtidigt som det 

syntes på personens Facebook-profil. En viktig aspekt för en lyckad reklamkampaj, oavsett 

om det är i traditionella eller sociala medier, är att hitta på något nytt, något som sticker ut. 

Utöver det måste även budskapet kännas trovärdigt och passa företaget eller varumärket. Om 

någon lyckas med det tror han att det går att göra lyckade kampanjer i de flesta medier, även 

Twitter som Deniz-Fors i dagsläget ser mer som ett komplement till andra sociala medier. Att 

använda sig av sociala medier anser han är en självklar del av ett företags kommunikation 

med kunderna.   

Problemet med word of mouth-effekter är att budskapet lämnas bort vilket resulterar i att det 

inte alltid går att styra eller påverka. Det går inte förutspå vilka meddelanden som kommer att 

föras vidare och i vilken omfattning. Deniz-Fors exemplifierar med en kampanj via 

storbildstavlor utomhus vilka är nästintill omöjliga att missa för personer som passerar. När 

det kommer till sociala medier finns inga sådana garantier. Han tror även att personer har 

                                                        
67 En internationellt välkänd mediebyrå.  
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blivit bättre på att stänga av den klassiska betalda marknadsföringen via Internet som 

exempelvis banners och pop up-annonser (annonser som blockerar internetsidan och måste 

aktivt klickas bort av användaren). Deniz-Fors anser även att det är intressant att fråga sig vad 

olika kampanjer genererar. Exempelvis så har H&M, som tidigare nämnt, över 6,8 miljoner
68

 

som gillar deras företagsprofil på Facebook men vad betyder det i försäljning? Han 

poängterar att allt inte handlar om försäljning, att bygga ett varumärke är minst lika viktigt.  

Generellt tror Deniz-Fors att det främst är de yngre generationerna som nås via sociala 

medier, men även en del äldre dock inte de äldsta åldersgrupperna. Med äldsta åldergrupperna 

menar han från 65 år och uppåt. Anledningen till varför det främst är yngre tror han beror på 

att fenomenet är såpass nytt och att unga därför har lättare att ta till sig den nya tekniken. Han 

anser att varje ny generation kommer att ha ett nytt förhållningssätt till sociala medier och att 

vissa skillnader exempelvis kan ses mellan 80-talister och 90-talister. Ett intressant fenomen 

som han nämner är att det snart kommer att finnas personer vars hela liv är dokumenterat på 

Internet, från baby-foton på föräldrarnas Facebook-sidor till att de eventuellt själva går med i 

någon community när de blir äldre. Personer med det här utgångsläget kommer säkerligen ha 

andra tankegångar om exempelvis privat och personligt i den offentliga sfären än de som 

började använda internet som vuxna.  

Deniz-Fors menar även att personer lär sig att se igenom budskap, han exemplifierar med så 

kallade ”viraler”. Det är, som namnet antyder, en sort av viral marknadsföring som är 

utformad som en film på exempelvis YouTube. Filmernas estetik bygger ofta på att de skall se 

ut som amatörfilm, att en privatperson har filmat något hemma och sedan själv lagt upp 

filmen på Internet. Deniz-Fors tyckte att filmerna fyllde ett syfte när de började dyka upp, han 

tyckte själv att de var roliga att titta på men kände sig besviken och lurad när han kunde 

koppla samman filmerna med en kommersiell avsändare, exempelvis ett varumärke. Idag tror 

han inte att den här typen av viraler fyller någon funktion då nyhetsvärdet över fenomenet är 

borta samt vetskapen om att de har ett kommersiellt budskap. Överlag illustrerar exemplet 

ovan Deniz-Fors bild och framtidsscenario kring sociala medier väl. Han tror att det alltid 

kommer att finnas, men ständigt byta skepnad. Exempelvis så tycker han att det ska bli 

intressant att följa vad som händer med Facebooks incheckningssystem där användare lätt kan 

registrera vart de befinner sig i den icke-virtuella världen. Antagligen har Facebook en plan 

för den här funktionen och troligtvis kommer företag och kreatörer på nya innovativa sätta att 

använda den, men hur vet vi inte än. Då fenomenet med sociala medier är relativt nytt så tror 

han att det kommer att förbättras och utvecklas på samma sätt som de som arbetar med det 

kommer att utvecklas och bli bättre. Han tror dock att det alltid kommer att finnas en liknelse 

med all annan reklam och kommunikation: 

”Jag tror generellt att folk uppskattar när det är bra samtidigt som de tycker att det 

är dåligt när det är gjort på ett dåligt sätt.” 

                                                        
68Http://www.facebook.com/home.php#!/hm (6 maj 2011) 
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4.5.2 Fredrik Munthe 

 

Fredrik Munthe har sedan sin examen i industriell ekonomi på Chalmers varit egenföretagare. 

Efter att ha framgångsrikt drivit sitt företag Wynnwork har han nu startat ett nytt företag som 

heter Newmediatv. Newmediatv är webbtvreklambolag som lanseras inom kort. Munthe har 

stor erfarenhet av sociala medier via sina båda bolag och för att bredda vår förståelse i ämnet 

bad vi om ett samtal angående sociala medier med honom.  

 

”Sociala medier kommer att revolutionera hur vi hittar till varandra.” 

Munthe definierar sociala medier som ” interaktivitet mellan nätverkande användare i 

kommunikation i realtid, där alla är användare och kan bidra med innehåll”. Munthes syn på 

sociala medier och då kanske främst sociala nätverk är att det kommer att revolutionera hur vi 

människor hittar varandra. Förut kunde man begränsas geografiskt och tekniskt i sina 

projektidéer eftersom det var svårt att få kontakt med likasinnade. Han menar att med de 

sociala tjänster som finns tillgängliga idag kan vi med större och bättre precision via 

specificerade sök matcha det vi söker med precision. Munthe har också erfarenhet av att 

föreläsa om just om det här för företag och högskolor runt om i landet.  

 

”Förr hade vi ett telefonnummer, en bekantskapskrets och höll till på den 

orten vi bodde. Idag byter vi arbete oftare, vi reser mer och med det byter 

vi telefonnummer. En social nätverksprofil däremot är konstant och 

fungerar som vårt personliga digitala avtryck på Internet och är alltid 

sökbar.” 

 

De flesta som använder Facebook är också främst kompisar med sina vanliga vänner på 

forumet. Skillnaden är att vänskapen inte behöver vara djup, det viktiga är att man har träffat 

varandra i offline verkligheten någon gång. Som ett exempel på hur kontaktnätet på Facebook 

binder ihop världen tar Munthe upp filosofens Stanley Milgrams teori om 6 grader av 

åtskillnad, vilken är en hypotes om att världen är liten och att alla på jorden är 

sammanlänkade av högst 5 personer i mellanled. Den teorin kan beskriva effekten av hur 

information sprids på sociala nätverk.  

Att trafiken på Internet är centrerad globalt tror Munthe beror på att människor idag lider av 

tidsbrist och alldeles för många alternativt. Då är det enklare att välja ett forum där man kan 

samla alla sina konakter.  Munthe berättar också att Facebook har fler dagliga användare än 

Google i USA och att Facebooks utveckling för tillfället pekar rakt uppåt.  

 

”Kanske kommer Facebook att konkurrera ut Internet... Kanske blir 

Facebook Internet.”  

 

Affärsmodellen för företagen är att med hjälp av sociala medier kartlägga sina kunder. Att 

samla sina kunder i Fan-pages och medlemsaktiviteter kan beskrivas som den nya digitala 

sortens kundklubb. Via relationsmarknadsföring blir pengarna ”större” eftersom de har ett 

starkare band till sina kunder. Exakt hur det översätts i praktiken är inte helt tydligt enligt 
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Munthe eftersom den klassiska reklam-bannern fortfarande har en högre Click Through Rate 

än vad en annons på Facebook har.  

Munthe menar också att Facebook och många andra företag kommer att dra nytta av hur 

konsumenter idag använder sina sociala profiler via datorn eller telefonen. Via lokala 

erbjudanden som kan marknadsföras direkt via sociala medier kan kunden bli erbjuden ett 

erbjudande eller tjänst geografiskt nära där kunden befinner sig. Facebooks check-infunktion 

är ett exempel på verktyg som kan användas för den här typen av skräddarsydd 

marknadsföring. Munthe tror att vi i framtiden kommer att bli än mer kartlagda av våra 

företag i och att marknaden för den här typen av erbjudanden kommer att explodera. 

”VISA har redan börjat samarbeta med andra företag om erbjudanden 

av det här slaget. Kreditkortsbolaget vet inte bara vad du handlar, de vet 

var, när och hur du rör dig via dina köp.” 

 

Nackdelar med sociala medier menar Munthe är att de är osäkra plattformar eftersom 

innehållet kan påverkas av alla medlemmar. Skulle man då som företag till exempel stänga sin 

profil på Facebook stänger de också ute sin interaktion, vilket gör att sidan inte kan bidra till 

en större förståelse för sina kunder. Han tar upp det här exemplet för att visa att det är svårt att 

hålla informationen på Facebook ren och användarvänlig.  

Munthe hänvisar också till att företag och privata bloggare får lägga allt mer tid på att rensa i 

sina sidor för att innehållet ska hålla den kvalitet som de eftersträvar att förmedla. Han 

berättar att det är svårt att kvalitetssäkra innehållet på sociala plattformar via annonsörer om 

bloggaren använder sig av en gratistjänstsida som till exempel Blogger eftersom det är 

Blogger som lägger upp annonserna där. Två kända bloggare som har tappat kontrollen några 

gånger över sina sidor är bloggerskorna Kissie och BlondinBella, då annonser som inte 

stämmer överens med deras bloggprofil har figurerat på sidorna.  

En annan aspekt som kan vara negativ för användarna av sociala nätverk menar Munthe är 

den bristande integriteten i och med att företagen indirekt får tillgång till våra privatliv via 

sociala medier. Däremot säger han också att utvecklingen går mot att allt fler har lagt ut 

privata delar av sina liv på Facebook, vilket gör att nyhetsvärdet i en ”fyllebild” blir relativt 

liten eftersom många har varit med om samma sak själva.  

Munthe berättar om en vän som arbetar på en digital it-byrå som efter flera månaders arbete 

för byrån med it-utveckling av en kampanj varit med om Facebook bygger om sin redan 

instabila plattform, vilket innebär utvecklarna får börja om från början. Ombyggnaden från 

Facebooks sida är ofta att de har gjort om någon funktion eller ändrat regler för vad man som 

företag får göra på sidan.  

 

”Facebook är en it-teknikers mardröm... Det är en väldigt osäker 

plattform.”  

 

Munthe avslutar med att tycka att sociala medier är framtiden men att vi kommer att bli mer 

restriktiva med våra sociala profiler på Internet eftersom vi kommer att använda forumen 

mera professionellt i framtiden. Han tror också att formatet med all sannolikhet kommer att 

ändras med våra behov och användningsområden.  
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5. Analys & tolkning av empiri 
I analysen kommer vi att lotsa läsaren igenom de valda teorierna förankrat i den empiri som 

vi har samlat in. Kring de olika modellerna reflekterar och analyserar vi sedan hur fenomenet 

sett i empirin kan appliceras på varandra. Affärsmodellen för trafik kommer inte att ha en 

egen rubrik då den främst fungerar som en förståelse för fenomenet sociala medier.  

5.1 Kommunikationsmodellen 

 

Det intressanta med att applicera kommunikationsmodellen på sociala medier är att 
modellen på grund av sin ålder främst är riktad till traditionella medier. Ändå passar 
kommunikationsmodellen väl in på de nya sociala internetforumen då budskapet 
genomgår samma process som vid traditionella medier. En väsentlig skillnad mellan 
traditionella och sociala medier är att sociala medier i de flesta fall lämnar större utrymme 
för feedback. Genom kommentatorsfält på bloggar, Facebook och Twitter uppmanas 
användarna att yttra sina åsikter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Enligt Bly (2006, 
s. 27) hade 12 % av USA:s internetanvändare postat en kommentar på en blogg. Det här är 
en intressant aspekt då det ger en klar signal om feedback. Det finns även en mängd 
andra sätt att ge feedback, exempelvis genom köp, diskussion i den icke-virtuella världen 
och så vidare. Nackdelen med den här typen av feedback är att den inte är lika enkel att 
mäta som kommentarer på Internet.  

Problematiken med kommunikationsmodellen är att mäta feedbacken när ”ingenting” 
händer. Ett lågt eller svagt gensvar skulle kunna bero på att budskapet inte har nått fram 
eller att det har nått fram men inte väckt intresse. Enligt kommunikationsmodellen tappar 
företagen här viktigt information från deras kunder och möjligheten till att få ett positivt 
gensvar av omgivningen som ett köp eller gott anseende om produkten eller tjänsten.  

Ett sätt som det skulle kunna gå att mäta feedback är att mäta statistiken över hur många 
som har klickat på företagets virtuella budskap. I det här fallet blir klicket en indikation på 
intresset. I en betald tjänst skulle det mätas genom pay per click via en analytisk mätsida 
på Internet. Nackdelen med det här mätverktyget är att det inte anges någon information 
om vad internetanvändaren tyckte. Även om beslutet att gå in på en hemsida eller social 
kampanj är feedback i sig så säger det inte särskilt mycket om vad användaren egentligen 
tycker och tänker när den väl är inne på sidan. Positiva omdömen väger här lika tungt som 
att någon har klickat sig vidare in på sidan av misstag. Ett vidare perspektiv på det här 
mätinstrumentet är click-trough rate som mer specifikt berättar exakt vad en 
internetanvändare klickade på i hemsidan. Den mest tydliga formen av feedback är cost-
per-action där önskade handlingar visas, exempelvis genomförda köp eller medlemskapet 
i en kundklubb.  

I kampanjen IKEA Facebook Showroom var feedbacken av en mer tydlig karaktär då 
varje ”taggning” var en direkt feedback. Även kommentarerna där fler bilder efterfrågades 
kan ses som tydlig positiv feedback. Det positiva med kommunikationsmodellen på 
Internet är att den är tidssparande då budskapet snabbt kan nå många användare 
samtidigt som dessa kan interagera med sändaren direkt.   

En annan intressant aspekt med kommunikationsmodellen och sociala medier är att det 
kan orsaka nya typer av ”brus”, då budskapet överlämnas till användarna. Exempelvis kan 
inte ett företag påverka vem som gillar företagsprofilen på Facebook, Twittrar eller 
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bloggar om varumärket. I bästa fall är det en användare som företaget kan tänka sig att bli 
förknippad med, men det kan lika väl vara en person med åsikter och intressen som inte 
stämmer överens med företagets valda profil, vilket kan skada företagets varumärke.  

Det kan ses som problematiskt att sociala medier ofta bygger på snabba meddelanden som 
bör vara korta och koncisa, Twitter-skribenter har endast 140 tecken till sitt förfogande. 
Att formulera ett meddelande som är klart och tydligt, utan risk för missförstånd är en svår 
balansgång. I det här fallet har bloggarna en klar fördel då de inte är lika begränsade i antal 
tecken. Då bloggar många gånger är reklamfinansierade kan även de orsaka ett brus om 
inte bloggens profil, innehåll och annonserna stämmer överens.  För att föra fram ett 
lyckat meddelande krävs det att kodningen stämmer med avkodningen.  

När det gäller negativ feedback har företagen ett övertag på Internet då de kan ”städa” upp 
efter sig. Visserligen kostar det pengar i form av tid och möda och eventuella tjänster från 
webbteknikerföretag. Däremot skulle ett negativt inlägg om ett företag på Kenzas blogg 
med 140 000 unika besökare göra oerhörd skada för ett företags varumärke eftersom det 
är bloggaren som bestämmer över vad han/hon publicerar. Via bloggarna är företagen 
beroende av tredje parts omdöme, vilket komplicerar kommunikationen i form av oväntat 
brus. Sedan finns också den negativa aspekten av att negativ feedback kan spridas 
oerhört fort på Internet via de sociala nätverken och ge upphov till stora diskussioner 
som sprids vidare till vänners vänner. Det som kan avhjälpa den negativa feedbacktråden 
är möjligheten för företaget att rädda situationen och åtgärda det som kunderna är 
missnöjda med. Det här kan de göra antingen genom att svara på feedbacken på deras 
profilsida eller genom ett pressmeddelande där de visar att de har tagit till sig av kritiken. 
En annan förlåtande aspekt är att alla kunder antagligen inte är missnöjda utan vill stå upp 
för sitt val av produkt eller tjänst.   

En annan intressant aspekt är att se fenomenet Facebook ur den privata användarens 
synvinkel. Samtidigt som företag kan dra nytta av att sprida sitt budskap via 
privatpersoner på Facebook kan även privatpersoner utvinna fördelar från företagens 
varumärken. Deniz-Fors diskuterade i intervjun hur en person kan styra sin virtuella 
identitet genom att skriva statusuppdatering, gilla specifika sidor, lägga upp vissa länkar 
och dylikt. På så vis kan en privatperson dra nytta av att företagen finns på Facebook, 
personerna kan helt enkelt bygga sitt eget varumärke runt företagens. 

Lisebergs kapade Facebook-sida är ett exempel på när ett företag vill komma nära en 
kund och kommunicera men misslyckas. Under den kapade perioden hade Lisebergs 
ansvariga ingen kontroll över vad som hände på sidan. Då andra budskap än de planerade 
från Liseberg visades för allmänheten kan relationen till kunderna ha tagit skada. Den här 
incidenten kan finnas kvar som brus och störning vid framtida kommunikation med 
kunderna på så vis att kunderna tänker på kapningen av Facebook-kontot istället för de 
budskap som Liseberg vill sända ut. Fenomenet med kapade Facebook-profiler kan 
appliceras på Munthes uttalande om hur osäkra många plattformar för sociala medier är i 
dagsläget och att det är svårt att hålla informationen som delas där ren och 
användarvänlig. Vid situationer som den som Liseberg utsattes för kan företaget överväga 
att stänga ner företagssidan, men då går de miste om den interagerande 
kommunikationen. På samma vis är det med kommentarer. För att ha en god översikt på 
vilka budskap som framförs på en sida och för att undvika brusstörningar kan ett företag 
välja att godkänna samtliga kommentarer innan de publiceras på sidan, men det kostar 
både tid samt personal och kan resultera i att trovärdigheten sjunker.  
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I och med att det sker en centraliserig av sajter på Internet spås det att det kommer bli 
svårare att driva trafik på Internet i framtiden, eftersom de företag eller webbplatser som 
ligger på topp tio listan motsvarar de mesta av alla aktiviteter som görs på Internet. De 
största sidorna på Internet fungerar som länkningssidor till de andra aktiviteterna och 
nästan all trafik går via dem.69  

5.2 Relationsmarknadsföring 

 

För att kunna lyckas med marknadsföring i sociala medier krävs en interaktion vilket i sin 
tur leder till en relation mellan två parter. Relationsmarknadsföringens syn på kunder som 
en relationspartner istället för någon som genomför transaktioner stämmer väl överens 
med sociala medier då många av de sociala medierna inte ger möjlighet till ett direkt köp. 
Exempelvis sker ingen försäljning direkt via Twitter eller de flesta bloggar. Däremot kan 
det uppmana en potentiell kund att besöka onlinebutiken eller den fysiska butiken för att 
där sedan genomföra ett köp. Det som talar för att det sker relationsmarknadsföring på 
sociala medier är att det finns en stor potential för ett företag att nå ut och kommunicera 
med sina kunder och erbjuda ett utvidgat erbjudande. Hamburgerkedjan Max's intåg på 
den Norska marknaden är ett bra exempel på hur en relation kan grunda sig via sociala 
medier. Samtliga 1000 personer som fick en gratis hamburgare via deras klick på 
Facebook besökte antagligen restaurangen. När kunden kommer till restaurangen får 
företaget en chans till det som Grönroos (2008, s. 18) kallar för sanningens ögonblick. Det 
är först då som Max får en chans att visa vad företaget representerar och står för.  

Samma funktion kan eventuellt Facebook's check-in funktion få i framtiden. Den ger 
företag en chans att locka till sig kunder och skapa sanningens ögonblick geografiskt i 
realtid. Även bloggar bygger till stor del på relationer, kanske främst relationen mellan 
bloggaren och läsaren. För att driva en framgångsrik blogg krävs läsare och helst lojala 
sådana för att hålla jämna läsarsiffror. Ett sätt att få lojala läsare är genom att skapa sig en 
relation till dem. Exempelvis skulle Kenza antagligen inte vara lika framgångsrik om hon 
inte lyckades skapa ett band till sina läsare. Varje blogginlägg kan ses som ett sanningens 
ögonblick då bloggskribenten har chansen att visa läsaren vilka fördelar som bloggen 
erbjuder. Eller som Deniz-Fors uttrycker det ”en ointressant blogg utan läsare förblir 
ointressant”. Att kartlägga och undersöka hur en internetanvändare rör sig, via 
exempelvis conversion tracking, ger företaget information vilka aktiviteter deras kunder 
gör på nätet, hur länge och vart. På så vis kan företagen utnyttja linking strategies, d.v.s. 
vad som syns i samband med vem eller vad på olika webbsidor. De här strategierna kan 
underlätta för företag att hitta och kartlägga sina kunder, och skapa ett erbjudande som är 
både på rätt plats, rätt tidpunkt och når rätt målgrupp, ett stort försprång när företagen 
vill skapa en hållbar relation till sina kunder.  

Enligt Lundgren (2008, s. 15) finns det fyra olika sätt att tjäna pengar på sina kunder; 
skaffa fler, öka kundfrekvensen, öka snittkvittot och behålla befintliga kunder längre. 
Relationsmarknadsföring bygger till stor del på den sistnämnda då företaget vill skapa 
långvariga relationer till sina kunder. Genom att göra det blir förhoppningsvis kunderna 
lojalare och handlar för större summor eller återkommer oftare. Genom sociala medier 
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kan företagen underhålla sina kundrelationer på ett enklare sätt. Att uppdatera 
företagsprofilen på Facebook är enklare och går snabbare än att personligen kontakta 
samtliga kunder. Kunden kan även på ett lätt sätt ställa frågor eller ge kommentarer i 
kommentatorsfältet. Sociala medier kan med fördel användas för andra budskap än strikt 
försäljningsmässiga. Skittles kampanj är ett bra exempel på det då de integrerade 
kunderna i kommunikationen och på så vis gjorde dem som en del av företagets 
kommunikation. Även om kampanjen stördes av att användare spred missvisande 
budskap lyckades Skittles dominera Twitter under en dag. Sett till att Twitter är nummer 
11 på de mest trafikerade sidorna i världen är det en stor framgång. Samarbeten mellan 
företag och bloggar, likt Elin Kling's kollektion för H&M, är även det ett lyckat exempel på 
god relationsmarknadsföring då många kunder antagligen hade en god relation till 
varumärket Elin Kling eller H&M. Vid de fallen då kunden hade en god relation till Elin 
Kling kunde H&M använda det faktumet och på så vis komma kunderna nära, något som 
Deniz-Fors ansåg var en stor fördel med bloggar. Enligt Scott Galloway KÄLLA börjar det 
även växa fram ett samband mellan hur väl ett företag presterar i form av tillväxt och 
avkastning med hur aktivt sociala de är. Ju fler sociala aktiviteter och sociala plattformar 
företaget finns på desto bättre prestation, vilket stämmer in på hur Skittles och Elin Kling 
hanterar sina varumärken.  

Deniz-Fors poängterade att marknadsföringskampanjer måste vara trovärdiga. Det kan 
kopplas till relationsmarknadsföring på så vis att personer endast är intresserade av att 
bygga upp en relation till någon som de litar på. Då relationsmarknadsföringen utgår ifrån 
att 20% av kunderna generar 80% av omsättningen är det av intresse att sålla ut de 20% 
som är viktigast för företaget. Munthe anser att den chansen finns via sociala medier, men 
tror även att ett företag kan täcka in fler än sina egna kunder om de har tur genom teorin 
att samtliga personer i världen kan kopplas samman via 6 handskakningar. Då exempelvis 
H&M's företagsprofil på Facebook har över 6 miljoner fans ger det företaget en chans att 
nå trogna kunder som aktivt har valt att bli fans på deras profilsida.  På så vis kan även 
begreppet ”Churn and Return” undvikas då erbjudanden kan riktas till en målgrupp som 
redan är kunder. Det kan även diskuteras om företag överhuvudtaget bör syssla med att ge 
”Churn & Return”-målgruppen förmåner då det inte generar långsiktiga intäkter. Genom 
att fokusera på att skapa sanningens ögonblick via sociala medier kan företagen istället 
skapa långvariga relationer med vinstgivande kunder, vilket stämmer väl in på Munthes 
uttalande om att pengarna blir större vid relationsmarknadsföring.  

Människor spenderar också mer och mer av den tid som de är inne på Internet på att 
”hänga” på sociala plattformar. Om Facebook kommer att vara det populäraste sociala 
nätverket i framtiden återstår att se. Det viktiga med sociala medier är att de 
representerar en ny era i vårt sätt att kommunicera med varandra. Aldrig har det varit så 
lätt att nå så många med en så liten insats. Som en artikel New York Times beskriver det 
börjar Facebook mer och mer likna världens största telefonbok, vilket även Munthe 
refererade till. Frågan är hur internetbaserade folk vill vara. Även om 72 % av Sveriges 
befolkning vistas på Internet flera gånger i veckan och över 63 % är medlemmar på något 
forum för sociala medier är det inte säkert att de vill använda Internet som kanal för 
privata åsikter eller ens som en telefonbok. Användandet av Internet kan även skifta 
mycket mellan olika generationer och när det kommer till bloggar är oftast både läsare 
och skribenter under 30 år. Deniz-Fors beskrev en parallell till att olika generationer är 
olika vana vid Internet, att det exempelvis finns en skillnad mellan de som är födda på 80- 
och 90-talet samt att de som växer upp med att ha hela livet dokumenterat i digitala 
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fotoalbum kommer att ha en annan och en eventuellt mera öppen inställning till sociala 
medier.   
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5.3 Word of mouth  

 

Den grundläggande kommunikationsmodellen där budskapet kodas och går genom en 
kanal för att nå mottagaren som sedan avkodar budskapet är fullt tillämpbar på de flesta 
kommunikationsteorierna, exempelvis via relationsmarknadsföring, word of mouth och 
viral marknadsföring. Skillnaden är endast att kanalen är annorlunda. Från att ha varit ett 
enkelt medel med risk för brusstörningar måste budskapet i word of mouth och viral 
marknadsföring gå genom personer. Redan i den klassiska modellen finns det risk för 
”brus”, vilket ökar vid word of mouth och viral marknadsföring då avsändare måste förlita 
sig på att andra framför budskapet åt företaget. I värsta fall kan det vara så att ingen ser 
någon vinning i att föra budskapet vidare vilket gör att hela idén kring teorin faller platt.  

En generell tes är att det krävs mer av ett företag än att endast vara representerade på 
sociala medier. För att få en god genomslagskraft krävs det att företaget skapar en 
kommunikation som genererar word of mouth, eller som Deniz-Fors kallar det - ”snackis”. 
För att lyckas med det krävs bra idéer och kapital i form av tid och personal. I det 
avseendet skiljer sig inte marknadsföring via sociala medier och andra kanaler enligt 
Deniz-Fors. Det som binder samman samtliga av de lyckade kampanjerna i sociala medier 
i den här studien är att de bygger på en bra idé som ger användaren något i gengäld. Vad 
det är som användaren får kan skifta från en IKEA-möbel till en gratis hamburgare eller 
att användarens Twitter-meddelande visas upp på en stor hemsida. Det viktiga är att 
användaren får vara aktiv och själv bidra med något som ger en utdelning av något slag, 
vilket även ökar chanserna för vidarespridning av budskapet genom word of mouth. Det 
här stämmer väl överens med Frankels (2007, s. 100) fyra pelare för att lyckas med viral 
marknadsföring; skapa värde för den som tipsar, gör det enkelt och användarvänligt, 
förstå xmottagarna och deras val av nätverk samt att se till att det finns något att tipsa om. 

En annan gemensam nämnare mellan IKEA, Skittles och Max är att samtliga kampanjer 
var tidsbegränsade. Ett budskap har endast ett nyhetsvärde under en kort tid, om det alltid 
gick att få en gratis hamburgare skulle det antagligen inte vara lika eftertraktat att gå in på 
sidan och anmäla sig. Samtidigt bör kampanjen pågå under en såpass lång tid att 
budskapet hinner spridas, det måste helt enkelt finnas något att tipsa om. 
Tidsbegränsningen gör att avkastningen av satsningen går att mäta, samtidigt som 
kampanjen kan skapa värde för företaget på längre sikt genom varumärkesbyggande.  

Även bloggvärden går att applicera på Frankels (2007, s. 100) fyra grundpelare. 
Exempelvis skapar H&M värde för Elin Kling då hon erbjuds att designa sin egen 
kollektion och på så vis addera positiva värden till sitt egna varumärke. Genom Klings 
blogg kan målgruppen enkelt läsa om kollektionen på ett sätt som är riktat till dem samt 
lämna kommentarer och sprida sina word of mouth. Trusoc, Bucklin och Pauwels (2009) 
exempel om annonsering via Superbowl kontra online word of mouth är intressant då 
målgruppen för Klings kollektion för H&M, unga modeintresserade tjejer, antagligen till 
stor del går att finna bland Klings bloggläsare. Att Kling själv skriver om samarbetet kan 
ses som en strategi som når målgruppen mitt i prick. En annonsering via storbildstavlor 
skulle nå en bredare målgrupp, men andelen intressenter skulle procentuellt vara lägre än 
Klings läsarskara och därmed innebära pengar spenderade på fel sätt.  

Det finns även risker med word of mouth då företagen lämnar bort budskapet. Exemplet 
angående negativa bokrecensioners påverkan på försäljningen skulle eventuellt kunna 
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appliceras på andra forum. Enligt Prendergast & Ko (2010) minskar trovärdigheten för 
informationen om forumet som det framförs på blir för kontrollerat. Det här kan orsaka 
problem då exempelvis bokhandlare på Internet skulle kunna välja att ta bort negativa 
omdömen på en bok, men då minskar också chansen till påverkan överlag, vilket kan 
resultera i att den positiva effekt som bra omdömen generar uteblir. Överlag verkar 
konsumenter vara mer positivt inställda till produkter som har förespråkats via word of 
mouth från andra konsumenter. Deniz-Fors exempel med viral-filmerna på YouTube kan 
hänvisas till den här teorin då han uppgav att han kände sig lurad då han kunde koppla 
samman filmerna med kända varumärken. 

Weimanns (se Thorstensson 2006, s.15) vidareutveckling av tvåstegshypotesen, där 
opinionsledaren hämtar information från sitt nätverk för att sedan sända den vidare, kan 
appliceras på Facebook och Twitter då en användare har möjligheten att hämta 
information från både privatpersoner och företag. När användaren bestämmer sig för att 
”gilla” något sprids informationen till användares samtliga Facebook-vänner eller Twitter-
anhängare. Thorstensson menar att specialkällor som tidskrifter och Internet får större 
inflytande i Weimanns vidareutveckling. Då Facebook, Bloggar och Twitter alla har en stor 
bredd och djup i användare, personer såväl som företag, kan nischad information snabbt 
spridas. Genom att en person plockar upp informationen och uppmärksammar den på sin 
profilsida sprids den vidare till andra, oavsett geografiskt avstånd. Det var det här som var 
kärnan i kampanjen IKEA Facebook Showroom.  

Många har prövat att bedriva kampanjer på Internet via sociala medier. IKEAs Showroom 
kampanj som tidigare nämndes är ett tydligt exempel på en kampanj som har fått stor 
genomslagskraft. För att ge en tydligare bild av hur företagen har använt sig av sociala 
medier hänvisar vi framgång till trafiken som de har fött, det vill säga klicken. I fråga om 
flipp eller flopp när det gäller olika företags kampanjer som har lanserats på sociala 
medier är det svårt att hitta något tydligt exempel på flipp vid sök via sökmotorer.70 Dels 
kan en anledning vara att de som inte skapar trafik via sina kampanjer inte är intressanta 
för den större massan, vilket betyder låg placering i sökmotorns prioritering. Dels kan det 
bero det på att företagen städar upp efter sig när det går dåligt. Ett exempel på det här är 
Lisebergs kapade sida på Facebook.  

                                                        
70 Sök på Google med flera sökmotorer.  
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet önskar vi anknyta till vår problemdiskussion och redovisa de resultat vi har 

kommit fram till i vår studie, samt se om de svarar på uppsatsens syfte. Våra slutsatser 

kommer även att svara på vår problemformulering: Hur kan sociala medier öka ett företags 

trafik? 

Sociala medier innebär en ny kanal för ett egentligt gammalt fenomen, kommunikation, 

vilken är nyckeln för företag när de vill kontakta sina kunder. Ett företag som inte kan fånga 

sina kunders intresse eller vet vilka forum kunderna befinner sig på känner inte heller sina 

kunder. Tesen om att hela världen kan länkas samman genom sex handslag visar på att 

internetanvändare går att nå via sociala medier, frågan är om det räcker för att nå ut till 

kunderna. De människor som bör vara relevanta för företagen är de personer som ingår i 

målgruppen för deras produkt eller tjänst och det är dem som företaget bör fokusera på. Sett 

ur relationsmarknadsföringsperspektivet är det 80/20 regeln som gäller som grund för hur 

kunder ska behandlas. Kännedomen om kundernas preferenser är det som kan hjälpa 

företagen att etablera en god kontakt med dem. Sociala nätverk kan hjälpa företagen att samla 

in den här informationen, men frågan som kvarstår är hur de ska etablera kontakten med sina 

kunder.  

Att bara finnas på en social plattform gör ingen skillnad i bruset på webben idag. Att göra 

något halvhjärtat bildar inga relationer med kunder, tvärtom kan en dålig social medieprofil 

bidra till att skapa irritation från användarnas sida och i värsta fall ett ifrågasättande av vad 

företaget håller på med. Det här skulle resultera i förlorat anseende för företaget. För att 

komma fram i sociala mediekanalen krävs det att erbjuda något extra som väcker intresse hos 

användarna där. Det här betyder att innehållet och budskapet bildar sanningens ögonblick 

varje gång företaget kommunicerar något. Företagen måste hålla i prestanda och kvalitet i sitt 

ordinära företagande, samtidigt som de måste kommunicera mervärde genom ett utvidgat 

produkterbjudande via de sociala medierna online. Dagens användare av sociala medier är 

kräsna och lägger ingen vikt vid saker som inte intresserar dem och för att företagets budskap 

ska komma fram igenom bruset krävs det att de har något som användarna vill dela med sig 

av till sina vänner så att det skapar en så kallad ”snackis”.  

Ett exempel på det här är IKEAs showroom kampanj. Den är intressant, erbjuder något över 

förväntan på ett smart och roligt sätt som inspirerar till deltagande och interaktivitet. När en 

användare blir inspirerad att dela med sig eller tycker något om ett företag på sociala medier 

skapas den ovärderliga feedbacken i form av att de klickar på företagets aktivitet eller skriver 

en åsikt om den. Att skapa en ”snackis” kan göras på många olika sätt och det behöver inte 

alltid vara inriktat på att sälja något. Om företagen vill lära känna sina kunder krävs det att de 

också är villiga att lyssna på kunderna och inte bara annonsera ”traditionellt” i en ny kanal. 

Det här inger också större trovärdighet.  

Sociala medier är ett tredje parts verktyg, vilket medför såväl komplikationer för skapandet av 

innehåll som underhåll av det samma, men väl använt kan det skapa en positiv word of mouth 

effekt som sprids via intressenter av produkten till andra nya kunder. Eftersom människor 

främst umgås med sina nära vänner på till exempel Facebook, som ofta har liknande tycke 

och smak, kan företagen här rida på en våg som följer rätt målgrupp. Word of mouth är också 

bevisat en av de starkaste anledningarna till kundpreferens och det slutliga köpbeslutet. 

Kommer då Facebook att ta över världen? Vårt svar är nej. Vi tror att Facebook i dagsläget 

har en chans att bli världens största telefonbok, men den är beroende av de aktiviteter som 

sker utanför den skapad av människor, både i livet online som offline. Vi tror att Facebook 

behöver ett facelift med nya funktioner för att kunna överleva den nya generationen. 
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Incheckningsfunktionen är en av de nya funktionerna, men den är väldigt fokuserad på 

företagens perspektiv för att bli helt trovärdig för användarna i dagsläget. Människor ”hänger” 

oftast på Facebook för att vara med sina vänner, inte för att ”hänga” med företag. Om 

Facebook tippar över åt andra sidan, näringslivssidan, i det sociala tjänsteutbudet kommer 

plattformen sannolikt tappa användare likt MySpace gör i nuläget. Twitter har eventuellt ett 

försprång eftersom det bygger på ”status”marknadsföring vare sig det är ett företag eller en 

privat image som förmedlas. Twitter är däremot något väl nischade för att få lika många 

aktiva användare som Facebook har. Vi tror att Twitter behöver bli mer folkliga och kanske 

eventuellt kunna kopplas ihop med Facebook inloggningsmässigt för att få en riktig 

genomslagskraft för allmänheten.  

Just nu vill de flesta företag in på de sociala plattformarna eftersom det är där man ”ska” 

finnas idag, men oftast har företagen inte analyserat kanalen ordentligt innan de börjar 

använda den.  Det här har resulterat i en hel rad mjäkiga kampanjer som går de flesta 

användarna förbi. Här ligger en problematik i hur företag uppfattar sociala medier. Om 

företagen ser dem som gratistjänster där de kan ”vara med” kommer de sannolikt inte genera 

några affärer för företaget. För att kunna åstadkomma något med sitt sociala företagande 

måste företaget satsa på kanalen som sådan och det kostar i tid, energi, pengar, personal och 

kreativitet, precis som de traditionella marknadsföringskanalerna.  

Eftersom kommunikationen i sociala medier är i ständig rörelse och i realtid kräver 

plattformen innehåll som är dels användarvänligt men framförallt delvänligt (det ska kunna 

spridas lätt). Det är allmänt känt att ”alla” vill vara en del av en framgång eller få saker och 

ting gratis exempelvis en hamburgare från Max, men hamburgaren är inte gratis egentligen då 

kunden har bytt sin av företaget bestämda handling mot att få en hamburgare. Handlingen 

generar den trafik som räknas och ger mått på de underlag företagen behöver för att 

presentera sina produkter, möta kunden och satsa sina pengar på rätt ställen. På så sätt kan 

företagen använda en social mediekampanj som en ”win-win” situation.  

Alla detaljhandelsföretag kanske inte utvecklingsmässigt är på det sociala planet ännu, men 

eftersom fenomenet bara växer och växer är det bättre att finnas med på ett socialt forum än 

att inte göra det. Detta då det är bevisat att de företag som är mest sociala idag också har stora 

möjligheter till att skapa god avkastning. Halvhjärtade satsningar kan alltså resultera i 

bortkastad budget och i många fall ingen ökad försäljning. Å andra sidan är det bättre att lära 

sig hur de sociala medierna fungerar idag så att företagen kan undvika fel av den här 

karaktären i fortsättningen. Vi tror absolut att fenomenet kommer att bli än mer utbrett i 

framtiden och att det är viktigt för företagen att vara med i utvecklingen för att kunna förstå 

kanalen och de verktyg som den kan erbjuda.  

Vår huvudsakliga slutsats är att sociala medier är ”word of mouth on crack” och ska företaget 

utnyttja kanalen på bästa sätt krävs det att de lär sig och inser hur kanalen fungerar och 

anpassar sig till dess tempo. Rätt använt kan det bli en succé. Fel använt blir det ingenting 

eller ännu värre skapar ett irritationsmoment och en förlegad bild av företagets profil och kan 

därmed skada varumärket. Svarar då vår analys på vårt syfte? Svaret blir ja! Fenomenet 

sociala medier är rätt använt ett effektivt verktyg för att skapa internettrafik för 

detaljhandelsföretag.  
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7. Avslutande diskussion 

I vår avslutande diskussion önskar vi föra en reflektion kring hur en fortsatt studie på vårt 

fenomen sociala medier skulle kunna utformas. Vi vill även uttrycka våra åsikter som 

författare i det valda ämnet och förankra dem i vad vi kom fram till i vår empiriska studies 

resultat. Vidare diskuterar vi här runt problemtiken som finns kring det studerade fenomenet 

och vad det kan innebära för aktörerna i fältet, i vårt fall detaljhandelsföretagen på Internet. 

Diskussionen avslutas med en analys av hur överförbara våra resultat skulle kunna vara för 

andra liknande områden i teorin såväl som praktiken.  

Vi anser att de reslutat vi kom fram till i fenomenet sociala medier kan appliceras på all typ av 

kommunikation till kunder och olika typer företag. Vi anser inte att det behöver vara bundet 

till detaljhandelsföretag, däremot bör det vara bundet till kanalen sociala medier. 

Kommunikation via sociala medier handlar om att skapa en relation till sina kunder och 

bygga varumärke samt underhålla dem.  

Med de slutsatser vi tog upp i kapitel 6 i bakhuvudet bör företagen ha en strategi för sitt 

sociala företagande. Egentligen finns det inga absoluta regler utan bara riktlinjer som är värda 

att tänka över innan företagen gör sin entré på fältet. Praktiskt kan det aktiva användandet av 

sociala medier som marknadsföringskanal ta väldigt mycket tid, pengar och energi i anspråk. 

Som företag ska man inte tro att bara för att medlemskapet på en social plattform är gratis blir 

kommunikationen gratis. Det vore som att uttrycka att en storbildskampanj ”bara” kostar 

platsen den hänger på utan att ha allt arbete som ligger bakom i åtanke. I en storbildskampanj 

använder sig företaget ofta av en dyr mediebyrå och sedan kommer problemet med att 

budskapet till kunderna ska nå fram igenom bruset. Om det finns brus på gatan finns det ett 

oändligt brus på Internet. En liknelse vore en H&M affisch vid Sergels Torg i Stockholm där x 

antal människor går förbi varje dag. H&M kan inte med exakt säkerhet säga varför toppen på 

bilden säljer. Kanske beror det på hur den framställs på bilden eller kanske för att produkten 

ligger rätt i tiden eller så är det en kombination av båda teorierna. På sociala medier kan 

trafiken av en kampanj lättare mätas eftersom de kan kartlägga varifrån klicket kommer, men 

vägen dit kräver stor arbetsinsats.  

För fortsatt forskning i ämnet skulle vi gärna se en kvantitativ studie av internetanvändare, där 

det analyseras hur internetanvändarna tänker kring sitt användande av Internet och sociala 

medier.  En annan undersökning för vidareforskning vore att ta reda på vad det är som utgör 

en bra kampanj på sociala medier. Mer specifikt är det en nyfikenhet kring vad trafiken och 

klicken på sociala medier generar mer än ”bara” mätbara klick och aktiviteter. Sedan kommer 

den geografiska aspekten av sociala medier. Via den nya tekniken kan nu människor checka in 

på platser offline som finns online via de sociala medierna. Vad blir konsekvensen när livet 

offline gör entré online? Kommer det helt och fullt att bli möjligt att göra det? Vidare är vi 

också nyfikna på vad som kommer att hända med de sociala medierna när den nya 

generationen som har vuxit upp med livet online tar över rodret.  

Vår egen reflektions slutsats blir att centraliseringen som sker på Internet via de sociala 

medierna kommer att fortsätta, men eftersom de bygger på nyheter som skapats på andra 

forum kommer de vara och förbli plattformar för sociala aktiviteter och inte ta över Internet 

fullkomligt.  
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9. Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet sociala medier? 

2. Vad tror du att sociala medier har för någon inverkan på marknadsföring idag? 

3. Hur tror du att Facebook har påverkat människors sätt att agera på internet? 

4. Vilken roll tror du att bloggar har som marknadsföringsforum? 

5. I vårt arbete kommer vi att ta upp obetald marknadsföring, ett exempel på det kan vara 

produktplacering på bloggar. Hur utbrett tror du att det här fenomenet är?  

6. Skulle du säga att Twitter är en viktig marknadsföringskanal? Varför? 

7. Har du något specifikt exempel på en framgångsrik kampanj i sociala medier? 

8. Arbetar era kunder aktivt med sociala medier? Är vissa kunder mer intresserade av sociala 

medier än andra? Om ja, vad är utmärkande för dessa kunder, exempelvis vara/tjänst, 

målgrupp etc? 

9. Tror du att det är lättare att nå någon speciell målgrupp med hjälp av sociala medier? 

Exempelvis en åldersgrupp, livsstil, civilstånd? 

 10. Finns det något med sociala medier som du anser är en fördel vid 

marknadsföringsstrategier i jämförelse med traditionella medier (tv, tidning, radio, köpta 

banners etc på nätet)? 

11. Finns det några nackdelar med marknadsföring i sociala medier? 

12. Vilka delar bör ingå i kommunikationens innehåll för att uppfattas som seriöst av 

kunderna?  

13. Hur mycket tror du att konsumenter reflekterar över vem avsändaren är i exempelvis 

bloggar och på Facebook? 

14. Hur tror du att kunderna ser på marknadsföring via sociala medier? 

15. Tror du att marknadsföring via sociala medier är något som är här för att stanna eller är 

det en trend? 
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