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Abstract 

Social media is one of the fastest growing marketing platforms in the world and it opens up 

for the global market. Companies can use social media as an alternative or as a complement 

to traditional marketing, where it provides both cost advantages and a rapid distribution of 

information. 

 

Today 61 % of adults and 73 % of teens regularly use social media, which means that it’s a 

topical platform for companies to be located at. Through social media companies can under-

stand consumers’ requirements and at the same time directly communicate with potential 

customers and develop a more profitable relationship. Consequently social media is a tool 

for companies to use in their business process when marketing and communicating with the 

consumer.   

 

We wonder if companies use their social channels effectively or if companies only create a 

social channel because it is a topical platform. Since more consumers and companies use 

social media today we have been trying to get an insight how companies use their social 

channels in the best possible way. The essay aims to examine how a fashion company can 

work with social media as a marketing tool. The study has examined companies’ choice of 

social channels, what strategy companies’ use and how it leads to interaction and feedback 

between company and customer.  

 

To collect material to our essay, observations and personal interviews with three fashion 

companies have been made, where companies describes their strategic planning behind 

their social media and their view on possibilities and challenges when using social media.  

 

The essay shows that companies can use social media as a marketing tool where companies 

work strategic with their social media. Based on the interviews within the study, we can 

state that all companies have a well-planned strategy for publishing on their social channels. 

Through observations it has been shown that all the fashion companies have a frequent up-

date with several weekly posts on their social channels, which shows that companies are 

active and engaged with their followers.  
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Sammanfattning 

Sociala medier är en av de snabbast växande marknadsföringsplattformerna i världen och 

öppnar upp för den globala marknaden. Företag kan använda det som ett alternativ eller 

som ett komplement till traditionell marknadsföring, då det erbjuder både kostnadsfördelar 

och snabb spridning av information.  

 

Idag använder 61 % av vuxna och 73 % av tonåringar regelbundet sociala medier, vilket gör 

det till en aktuell plattform för företag att befinna sig på. Genom sociala medier kan företag 

förstå konsumenternas behov samtidigt som de direkt kan kommunicera med potentiella 

kunder och utveckla en mer lönsam relation. Sociala medier är därför ett viktigt verktyg för 

företag att använda i deras affärsprocess för marknadsföring och kommunikation med kon-

sumenten.  

 

Vi har därför funderat kring om företag utnyttjar sina sociala kanaler på ett effektivt sätt 

eller om företag endast skapar en social kanal för att det är en aktuell plattform. Det har 

konstaterats att sociala medier idag används mer av både konsumenter och företag och vi 

har därför valt att försöka få en inblick i hur företag använder sina sociala kanaler på bästa 

sätt. Syftet med undersökning är att granska hur ett modeföretag kan arbeta med sociala 

medier som ett marknadsföringsverktyg. Undersökningen har berört företags val av sociala 

kanaler, vilken strategi företag använder sig av och hur detta leder till en interaktion och 

återkoppling mellan företag och kund.  

 

För att samla in material till vår studie har både observationer och personliga intervjuer ge-

nomförts med tre modeföretag, där bland annat företagens strategiska planering bakom 

deras sociala kanaler beskriver deras syn på möjligheter och utmaningar som tillkommer vid 

kommunikation genom sociala medier. 

 

Vår studie visar att företag kan använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg där 

företagen arbetar strategiskt med sina sociala medier. Utifrån de intervjuer som genomförts 

i denna studie kan vi konstatera att samtliga företag har en genomtänkt strategi för publice-

ring på deras sociala kanaler. Genom observationerna visas även att samtliga modeföretag 

har en frekvent uppdatering med flera inlägg i veckan på deras sociala kanaler, vilket visar 

att företagen är aktiva och engagerar sig med sina följare. 

 

Nyckelord: Sociala medier, strategi, kommunikation, marknadsföring, interaktion  
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1. INLEDNING 
Idag innefattar marknadsföring i olika former enligt Zhang & Lin (2015) mer och mer kom-

munikation, detta beroende på att kommunikation har blivit den främsta delen i hantering 

av affärskundrelationer. När Zhang & Lin (2015) pratar om kommunikation, är det främst 

tvåvägskommunikation och interaktivitet som är avgörande för den relationsbyggande pro-

cessen, vilket bland annat kan ske via ett företags sociala medier. När tvåvägskommunika-

tion och interaktivitet uppnås, har det en förmåga att engagera både företaget och deras 

kunder. Kilgour, Sasser, & Larke (2015) menar även att sociala medier ger möjligheten att 

integrera med användare och bygga relationer med personerna. 

 

Sociala medier är ett nytt fenomen för att förstå konsumenters behov och nå nya kunder 

(Rodriguez, Ajjan & Peterson 2014). Enligt Everson, Gundlach & Miller (2013) definieras soci-

ala medier som ”webbaserade tjänster som gör att individer kan bygga en offentlig eller 

halvoffentlig profil inom ett begränsat system och skapa en lista över andra användare som 

det finns en koppling till samt se andra användares kopplingar inom det begränsade syste-

met”. 

 

Idag använder 61 % av vuxna och 73 % av tonåringar enligt Everson et al (2013) regelbundet 

sociala medier. Sociala medier är därmed en plattform som företag kan utnyttja som ett 

marknadsföringsverktyg (Everson et al 2013). Kilgour et al (2015) menar att sociala medier 

berör nästan varje aspekt av en persons personliga och affärsmässiga liv, därav är det viktigt 

att det är en del av företagets strategi att befinna sig där. Rodriguez et al (2014) menar att 

företag idag använder sociala medier, så som Facebook och Instagram, som ett verktyg i de-

ras affärsprocess för att direkt kommunicera med potentiella kunder och skapa ett djupare 

samtal. Genom samtalet kan enligt Rodriguez et al (2014) en mer meningsfull relation ut-

vecklas mellan företag och kund vilket kan resultera i en mer lönsam relation. Kilgour et al 

(2015) nämner även att sociala medier ger möjlighet att ansluta och arbeta direkt med kon-

sumenterna utöver vad traditionella medier kan uppnå. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Enligt de siffror som Everson et al (2013) presenterar tidigare så använder en stor del av be-

folkningen olika sociala kanaler och därför bör även företag befinna sig där deras konsumen-

ter finns. Genom sociala medier kan företag förstå konsumenternas behov och samtidigt nå 

ut till nya kunder (Rodriguez et al 2014). Sociala medier är därför en viktig kanal för företag 

att använda vid marknadsföring och kommunikation med konsumenten. Enligt Killian & 

McManus (2015) förväntar sig även konsumenterna att företaget ska integrera med dem på 

ett forum där konsumenterna kan kontrollera varje aspekt av samtalet: tidpunkten, kanalen 

och innehållet. Kuofie, Gholston & Hakim (2015) visar dock att många företag inte har en 

genomtänkt strategi för sina sociala medier, vilket gör det svårt att mäta om deras ansträng-

ningar genererar önskat resultat. Kring detta påstående väcks ett antal frågor, om huruvida 
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ett företag utnyttjar sina sociala kanaler på ett effektivt sätt eller om företag endast skapar 

en social kanal för att det är en aktuell plattform.  

 

Om företag har en tydlig strategi kring deras sociala medier, med en frekvent närvaro kan 

det enligt Zhang & Lin (2015) ge konsumenterna ett initiativ till att inrätta och behålla en 

relation med företaget genom att det uppstår en tvåvägskommunikation, i form av interakti-

vitet. När interaktivitet uppstår bildas enligt Shen, Chiou, Hsiao, Wang & Li (2016) en form av 

”community” där både företag och kund kan delta. Dock menar Zhang & Lin (2015) att socia-

la medier inte automatisk genererar interaktiv kommunikation utan det som spelar in är sna-

rare förmågan och viljan hos användare att delta och bidra som möjliggör till interaktivitet, 

men även företagets förmåga att engagera användare. Frågor som väcks kring detta är om 

företag har den förmåga som krävs för att skapa en interaktivitet och på så sätt uppnå en 

relation mellan företag och kund. 

 

Företag bör även vara medvetna om att kommunikation och närvaro via sociala medier kan 

skapa både för- och nackdelar, detta enligt Kuofie et al (2015). Några fördelar som nämns är 

att sociala medier gör det enklare för företag att nå en större målgrupp men även att det är 

mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring. En nackdel med sociala medier kan 

enligt Kuofie et al (2015) vara att de inte bara är möjligt för konsumenterna att kommunice-

ra med företaget utan också med varandra. Denna kommunikation, som företaget själva inte 

kan kontrollera kan påverka kunderna både negativt och positivt. Utifrån det som Kuofie et 

al (2015) konstaterar, ställs frågan om företag är medvetna om vilka för- respektive nackde-

lar som sociala medier ger. 

 

1.2 SYFTE  

Syftet är att granska hur modeföretag kan arbeta med sociala medier som ett marknadsfö-

ringsverktyg och vilka för- respektive nackdelar det kan ge företaget att använda sociala me-

dier. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

1. Hur kan modeföretag använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg och 

ger det modeföretag några för- respektive nackdelar?  

2. Har modeföretagen en kommunikationsstrategi för publicering via deras sociala me-

dier och hur är strategin utformad? 

3. Vilken typ av kommunikation och interaktion finns på modeföretagens sociala medi-

er?  
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1.4 BEGREPPSDEFINITION  

Sociala medier: Sociala medier definieras som ”webbaserade tjänster som gör att individer 

kan bygga en offentlig eller halvoffentlig profil inom ett begränsat system och skapa en lista 

över andra användare som det finns en koppling till samt se andra användares kopplingar 

inom det begränsade systemet” (Everson et al 2013). Istället för att enbart använda ordet 

sociala medier genom hela uppsatsen, används även orden: Sociala kanaler, social plattform 

och sociala nätverk.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att göra en avgränsning av vilka sociala medier som kommer att analyseras, har denna 

uppsats valt att inrikta sig på följande: Facebook, Instagram, YouTube och bloggar, där socia-

la medier som Linkedin, Twitter, Pinterest och Snapchat uteslutits. De kanaler som valts ut 

har främst valts för att de företag som undersöks i denna uppsats använder sig av några av 

dessa kanaler men även för att dessa sociala medier används av en stor population. Detta 

styrks utifrån Davidsson & Findahl (2015), som visar att 70 % av internetanvändare under 

2015 använde Facebook och 40 % Instagram.  

 

2. METOD 

Här presenteras vilken undersökningsmetod som använts under arbetets gång och varför 

denna metod har valts. Det presenteras även områden som metodreflektion och uppsatsens 

trovärdighet i form av reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Undersökningsmetod  

Undersökningsmetoden kan enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010)  delas in i 

kvalitativ- och kvantitativ metod. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer och även 

observationer som både är kvalitativa och kvantitativa. Dessutom har material från respekti-

ve företags hemsida och årsredovisning använts. Det leder till att studien har en metodolo-

gisk triangulering, vilket enligt Yin (2007) innebär att den består av flera olika metoder.  Det-

ta för att få fler infallsvinklar kring ämnet och få en rikare beskrivning, en djupare förståelse 

och på så sätt nå ett bättre resultat. En kombination av kvalitativa och kvantitativa observa-

tioner har valts för att både få en djupare bild men även för att kunna mäta en del statistiska 

värden. Där Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier ger en rikare data medan 

kvantitativa studier är mer statistiskt inriktad.  

 

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med tre modeföretag där samtliga företag är anonyma, därav be-

nämns de med bokstäver. Två av intervjuerna, med företag A och B, har varit personliga med 

en person från respektive marknadsavdelning på respektive företag. Anledningen till att per-

sonliga intervjuer har genomförts är för att få ett större djup i intervjuerna och för att ge 

respondenterna möjlighet att uttrycka sig. Den personliga intervjun ger även möjlighet att 

ställa följdfrågor och förklara eventuella oklarheter, detta enligt Christensen et al (2010). 
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Den tredje intervjun har genomförts via mejl, detta på grund av bristande tillgänglighet från 

företaget, där vi hade önskat en personlig intervju. En fördel med en intervju via mejl är att 

svaren ges skriftliga vilket gör att vi inte behöver tolka svaren som vid en personlig intervju 

där det är lätt att feltolka svaren till det svar som önskas.  

 

Intervjuerna, har som tidigare nämnts genomförts med tre olika modeföretag, där den ena 

intervjun på det ena företaget skedde med marknadschefen. Detta företag har vi valt att 

benämna företag A, anledningen till företagens anonymitet förklaras under rubriken 2.4 Fö-

retagens anonymitet. Intervjun med företag A ägde rum tisdagen den 19 april 2016 klockan 

10:00 på företagets huvudkontor. Den andra intervjun skedde med Onlineansvarig, där vi 

valt att benämna företaget, företag B. Intervju med företag B ägde rum torsdagen den 28 

april 2016 klockan 16:00 på företagets huvudkontor. Den tredje intervjun, skedde med en 

marknadskoordinator som ansvarar för företagets sociala medier, där vi valt att benämna 

företaget, företag C. Intervjufrågorna skickades ut via mejl den 25 april klockan 09:37 och vi 

fick svar den 25 april 16:54.  

 

Intervjuerna med företag A och B, var personliga intervjuer som spelades in på digitalt me-

dia. Detta material finns att tillgå hos författarna och lagras i en ljudfil. Fördelen med att det 

gavs möjlighet till att spela in intervjuerna var att materialet kunde spelas upp igen inför 

transkribering vilket har lett till att informationen är mer trovärdig. Intervju C, skedde via 

mejl och detta material finns att tillgå på en av författarnas mejl. 

  

Intervjuerna med företag A och B hade en semistrukturerad struktur, med teman och frågor 

som var tänkta att beröras under intervjuerna (Christensen et al 2010), bifogat i bilaga 1. 

Under båda intervjuerna förändrades frågeföljden något, dessutom uppkom nya frågor och 

följdfrågor till de redan befintliga frågorna. Företag A och B använder sig av olika sociala me-

dier, men intervjufrågorna följer ändå samma stuktur men med möjlighet för följdfrågor för 

respektive social kanal. Denna struktur på intervjuerna passar syftet för denna uppsats då 

öppna frågor behövdes ställas för att ha en möjlighet att följa upp svaren och för att kunna 

utveckla dem. Intervjun med företag C hade en strukturerad struktur med frågor och fråge-

område som vi mejlade till företaget, dessa följer samma struktur som för företag A och B, 

men möjligheten till att ställa följdfrågor saknades, bifogade i bilaga 1.   

 

Observationer 

För att undersökningsmetoden ska passa syftet har vi valt att utföra observationer som ett 

komplement till de intervjuer som genomförts. Observationerna har utförts på företagens 

sociala medier, där olika kanaler för företag A, B respektive C observerats. Anledningen till 

att observationerna valts som ett komplement till intervjuerna är för att få en visuell bild av 

företagen, eftersom Christensen et al (2010) nämner att företag istället för att tala om hur 

det verkligen är, gärna framställer sig som de skulle vilja vara. Genom att kombinera meto-
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derna ges en möjlighet att jämföra empiriskt material för att försöka få en så relevant bild 

som möjligt av hur företagen hantera sociala medier.  

 

Observationerna har en dold, icke deltagande form vilket enligt Christensen et al (2010) in-

nebär att de som observeras inte känner till att det pågår en undersökning och där perso-

nerna som observerar inte påverkar det som händer och sägs. Detta för att på ett anonymt 

sätt kunna följa företagets kommunikation och interaktion på deras sociala kanaler. Obser-

vatörerna har tolkat informationen från observationerna och har reflekterat över denna.  

 

Både företag A, B och C har observerats under vecka 18 år 2016 där företag A:s Facebook, 

Instagram och blogg har observerats, företag B:s Facebook och YouTube och företag C:s Fa-

cebook, Instagram och YouTube. Observationerna av företagen skiljer sig åt en del beroende 

på att de använder sig av olika sociala medier men följer ändå samma observationsschema 

som finns bifogat i bilaga 2.   

 

Observationerna syftar till att undersöka hur företagen använder sina sociala kanaler.  Bry-

man & Bell (2013) nämner att det kan vara svårt att förstå anledningen bakom varje inlägg 

som ett företag publicerar. Därför har observationerna relaterats till intervjuerna där företa-

gens strategi bakom varje inlägg redovisas utifrån svaren i intervjuerna.  

 

2.2 Urval 

Undersökningen riktar sig till modeföretag, där ordet mode definieras som ”uttryck för tids-

andan och dess ideal, förmedlad genom framför allt klädedräkten” (Lewenhaupt & Åsbrink 

(u.å.) och ordet företag definieras som ”en organisation där mänskliga och materiella resur-

ser samordnas för produktion av varor och tjänster (Bunte & Jörnmark u.å.). Detta gör att vi 

har valt att definiera ett modeföretag som ett företag inom detaljhandel som säljer varor i 

form av kläder, accessoarer, skor och andra produkter. Modeföretagen som granskats har 

över 800 anställda och en omsättning på över 1,5 miljarder per år.  

 

2.3 Företagens anonymitet 

Företagen samt respondenterna från respektive företag är anonyma, då det är deras önskan 

men även för att svaren tenderar att ge en större trovärdighet. Enligt Christensen et al 

(2010) är det mer troligt att respondenterna svarar ärligt på frågorna om de förblir anonyma. 

Den enda nackdelen vi ser med att företagen är anonyma är att läsaren kan uppleva detta 

som monotont.  En fördel kan vara att läsaren inte lägger stor vikt vid det specifika företaget 

utan istället får en mer allmän bild av företags sociala medier.  
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2.4 Metodreflektion  

Arbetet har som mål att ge en djupare och nyanserad kunskap om hur modeföretag kan an-

vända sig av sociala medier och därför är intervjuer, här i kombination med observationer, 

en lämplig metod.  

Samtliga sociala medier används inte av alla företag som undersökts. Vi tror dock inte att 

detta kommer att påverka uppsatsens resultat eftersom det inte är kanalerna i sig som ska 

analyseras utan hur företag kan använda olika sociala kanaler som ett marknadsföringsverk-

tyg.  

 

Det som kan vara till en nackdel och som eventuellt kan påverka resultaten är att intervjun 

med företag C skedde via mejl. Detta har gjort att det inte fanns möjlighet till att ställa följd-

frågor och att korta svar gavs på respektive fråga. Vilket in sin tur har lett till att vi inte fått 

lika mycket material att tillgå från företag C som från de andra två företagen.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

En studies trovärdighet betecknas med begreppen reliabilitet och validitet, detta enligt 

Christensen et al (2010). Reliabilitet innebär om studien går att genomföra igen (Christensen 

et al 2010). Eftersom företagen i denna studie är anonyma och eftersom semistrukturerade 

frågor ställdes med möjligheter till följdfrågor under intervjuerna kan det vara svårt att 

genomföra studien igen. Det finns dock information om respektive företag under punkt 4. 

Resultat, där det går att få en uppfattning om företagen samt att intervjufrågorna finns bifo-

gade i bilaga 1. Med hjälp av den informationen tror vi det går att genomföra en liknande 

studie. Studien får även en ökad trovärdighet eftersom de intervjuerna som genomförts har 

kompletterats med observationer av företagens sociala kanaler.  

 

Validitet delas upp i extern och intern, där intern validitet innebär hur väl verkligheten över-

ensstämmer med undersökningen och dess resultat och där extern validitet innebär graden 

av generaliserbarhet (Christensen et al 2010). Den interna validiteten har en hög överens-

stämmelse eftersom undersökningen har flera insamlingstekniker, en triangulering. Under-

sökningens resultat tror vi till viss del är generaliserbar eftersom det uppmärksammats likhe-

ter mellan de tre företagen som studierats. Dock skiljer sig företagen åt på vissa punkter vil-

ket gör att det inte är helt generaliserbart.  
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3. TEORETISKT REFERENSRAM  

Sociala medier är en av de snabbast växande marknadsföringsplattformarna i världen enligt 

Coursaris, van Osch & Balogh (2016). Där Everson et al (2013) menar att företag kan utnyttja 

sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Sociala medier ger företagen nya former 

och möjligheter av interaktion med konsumenten och det öppnar även upp för den globala 

marknaden, sociala medier är därmed ett attraktivt alternativ eller som ett komplement till 

traditionella marknadsföringskanaler (Coursaris et al 2016). Sociala nätverk erbjuder även 

enligt Coursaris et al (2016) företag kostnadsfördelar i jämförelse med vad traditionell mark-

nadsföring kostar och gör det enklare för företag att nå marknadssegment. Berthon, Pitt, 

Plangger & Shapiro (2012) nämner även att sociala medier underlättar en snabb spridning av 

information från företaget.  

 

3.1 Social mediestrategi  

När företag ska välja rätt marknadsföringskanal bör de ta hänsyn till ändamålet, målgruppen 

och vilken typ av meddelanden som skall kommuniceras och utifrån det välja den kanale som 

passar bäst (Kaplan & Haenlein 2010). Om företaget väljer att etablera sig på sociala medier 

föreslår Kaplan & Haenlein (2010) att företag bör utvärdera vilka sociala kanaler som är bäst 

lämpade för deras verksamhet. Detta med tanke på att det idag finns hundratals av sociala 

medieapplikationer, vilket innebär att ett företag inte kan använda alla. Detta är även något 

som Killian & McManus (2015) menar är viktigt för företag att begränsa sig till ett visst antal 

sociala kanaler och skapa ett innehåll av kvalitet än att finnas på alla sociala kanaler utan att 

till fullo utnyttja kanalernas kapacitet.  

 

Sociala medier är enligt Kaplan & Haenlein (2010) en mycket aktiv och snabbrörlig domän 

där det som publiceras en dag kan försvunna ur flödet redan dagen efter. Därför är det vik-

tigt att ett företag har en riktlinje, en form av strategi, som tillämpas på alla deras sociala 

plattformar (Kaplan & Haenlein 2010). 

 

Som både Kaplan & Haenlein (2010) och Killian & McManus (2015) nämnt så kan företag 

välja att använda sig av olika sociala kanaler för att utnyttja varje kanals fördelar och få en 

bredare räckvidd. Kaplan & Haenlein (2010) menar att i de fall där företag väljer att vara ak-

tiva på flera kanaler, är det viktigt att aktiviteterna på de olika kanalerna är i linje med var-

andra för att få en överensstämmelse. Detta för att minska förvirring och motstridiga bud-

skap på olika kanaler. Företagets aktivitet kan utveckla en relation och därför krävs enligt 

Kaplan & Haenlein (2010) regelbundna uppdateringar. Sociala medier handlar om att dela 

och integrera. Följaktligen är det viktigt att innehållet på de sociala kanalerna är aktuellt och 

att företaget engagerar sig i diskussioner med deras följare (Kaplan & Haenlein 2010).  Enligt 

artikelförfattarna är det viktigt som företag att lyssna på både följare och kunder för att se 

vad som är intressant, roligt och värdefullt för dem. Utifrån detta kan sedan företaget ut-

veckla och publicera ett innehåll som passar deras kundgrupp. 
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För att kunna ställa upp en strategi över hur företag bör kommunicera på sociala medier 

enligt Killian & McManus (2015) måste strategin innehålla fyra olika teman: 

 

1. Konsekvent - Behovet av enhetlighet och integration genom alla kommunikationska-

naler. Företag bör hålla samma ton med sammanhängande innehåll på sina sociala 

medier för att nå ut till sina konsumenter med en strukturerad och igenkännbar 

kommunikation (Ibid). 

2. Anpassning - Behovet av att anpassa företagets kommunikation för att plattformen 

ska kännas personlig för konsumenten. Kommunikationen blir effektiv när den skräd-

darsys efter kundernas aktuella behov och deras relation till företaget. För att kunna 

skräddarsy kommunikationen måste företaget även förstå vad det är som motiverar 

kunden och på så sätt få kunden engagerad och skapa ett mervärde (Ibid). 

3. Engagemang - Behovet av att engagera sig genom relevanta plattformar. Engage-

mang skapas ofta genom att konsumenten känner ett nöje i att besöka företagets so-

ciala kanaler och att företaget uppdaterar frekvent. Genomförs inte regelbundna 

uppdateringar där företaget är engagerat riskerar företaget att betraktas som omo-

dernt och skapar oro hos konsumenterna (Ibid).  

4. Försiktighet - Behovet av att svara på konsumenters kommentarer på de olika platt-

formarna med försiktighet. Många konsumenter har anammat sociala medier som ett 

verktyg för att få utlopp för sin personliga frustration mot företag, med en förhopp-

ning om att få företaget att reagera. Företag bör därför vara försiktiga med vilket 

gensvar de ger konsumenterna men om företaget bestämmer sig för att ge svar mås-

te företaget regelbundet svara på konsumentens frågor, annars känner sig kunderna 

ignorerade och får en dålig bild av företaget (Ibid).  

 

Killian & McManus (2015) förespråkar att företag bör använda sig av en kalender för att han-

tera den pågående kommunikationen som försiggår i företagets sociala medier. Kalendern 

fungerar som en kommunikationsplan för att de fyra teman, som tidigare nämnts, ska upp-

fyllas. Att säkerställa att företaget kommunicerar i linje med sin image är grundläggande 

enligt Killian & McManus (2015). På detta vis ges en översiktlig bild över vilken kommunika-

tion som finns tillgänglig för konsumenten och att den stämmer överens med företagets vi-

sion och mål. Kalendern hjälper företaget att få en visuell bild av vad och när inlägg ska pub-

liceras, på så vis kan tomma luckor upptäckas och fyllas upp med lämpligt innehåll. Med 

kommunikationsplanen kan även ett utvärderingssystem skapas för att se vilka kanaler och 

kommunikationssätt som är effektivast och även se hur de mindre effektiva kan förbättras 

(Killian & McManus 2015). Genom att företaget tar del av vad konsumenterna delar, gillar 

och kommenterar kan det underlätta för dem att planera framtida affärsstrategier för att 

skapa det bäst lämpade innehållet för kunden anpassat efter kundens önskemål (Killian & 

McManus 2015). 

 

  



9 
 

3.2 Relationskvalité  
Under de senaste åren har social handel vuxit fram, detta möjliggör för företag att mark-

nadsföra sina varumärken och produkter på nätets sociala plattformar och på så sätt utveck-

la en konsumentvarumärkesrelation (Zhang, Benyoucef & Zhao (2016). Enligt Zhang et al 

(2016) kan en relation i första hand förutsägas av relationskvalitén mellan konsumenter och 

företag, vilket kan uppstå genom företagets sociala medier. Enligt Zhang et al (2016) visas en 

hög relationskvalitet, när kunden upplever ett engagemang från företaget. Engagemang 

hänvisar till en pågående önskan om att upprätthålla en relation och är viktigt för att bevara 

en lönsam relation mellan konsumenter och företag. För att uppnå en relationskvalitet i sin 

relationsmarknadsföring beskriver Zhang et al (2016) egenskaper som företag bör ha på de-

ras sociala plattformar i form av informationskvalitet och interaktivitet, som kan ha en posi-

tiv effekt på relationskvalitén.  

 

Enligt Zhang et al (2016) anses informationskvalitet och interaktivitet vara två av de primära 

egenskaperna för företagets identitet på sociala kanaler. Informationskvalitet definieras som 

i vilken utsträckning informationsinnehåll som publiceras av ett företag på deras sociala ka-

naler är av hög kvalitet (till exempel nya och rika på information). Interaktivitet avser inter-

aktivitetsnivån från ett företags sociala kanaler. Det vill säga, interaktivitet innebär om före-

taget är aktivt och om företaget interagerar ofta med sina följare. Informationskvalitet och 

interaktivitet har identifierats som betydande delar av sociala kanalers relationskvalitet 

(Zhang et al 2016). 

 

Enligt Zhang et al (2016) är konsumenterna mer benägna att utveckla förtroende, engage-

mang och tillfredsställelse mot ett varumärke på sociala kanaler om de får information av 

hög kvalitet och finner att företaget samverkar aktivt med sina följare. Vidare kommer även 

det förbättrade förtroendet, engagemanget och tillfredsställelsen mot företaget påverka 

konsumenterna att återköpa produkter och rekommendera de till sina vänner.  
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3.3 Interaktion och kommunikation  

Internet och sociala medier har enligt Zhang & Lin (2015) gjort det möjligt för konsumenter-

na att delta i marknadsföringsprocessen, vilket resulterar i interaktiv samtalskommunikation. 

Internet och sociala medier bidrar, enligt artikelförfattarna, inte bara till en interaktiv kom-

munikation och ett engagemang mellan kund och företag utan gör att en omedelbar och 

konstant dialog kan upprätthållas, vilket underlättar förhållandet mellan företag och deras 

kunder.  Zhang & Lin (2015) menar dock att sociala medier inte automatiskt genererar inter-

aktiv kommunikation, utan att det är företaget som skapar marknadskommunikations-

budskapet genom omfattande planering medan det är kunden som håller i nyckeln till att 

möjliggöra interaktionen mellan dessa två parter. Det är förmågan och viljan hos användaren 

att delta och bidra som är väsentlig, men även företagets förmåga att engagera användaren 

(Zhang & Lin 2015). I jämförelse med statiska webbsidor har sociala medier aktiverat real-

tidskonversationer mellan alla användare utan tid eller fysiska begränsningar. Detta leder 

enligt Zhang & Lin (2015) till en ökad interaktiv kommunikation som gör att relationer ut-

vecklas och upprätthålls, vilket i sin tur leder till försäljning och intäkter.  
 

Marknadskommunikation blir enligt Zhang & Lin (2015) interaktiv när alla berörda parter 

engagerar sig med varandra genom att delta i olika typer av aktiviteter som finns på den so-

ciala plattformen. Det sker när aktiviteterna omvandlas till marknadskommunikationsmed-

delande vilket skapar mening och leder till ett kunskapsutbyte mellan parterna. Detta är 

även något som Ariel & Avidar (2015) beskriver där de menar att information är den grund-

läggande enheten i en kommunikationsprocess, men att det är användaren av sociala medier 

som bestämmer om och hur mycket information de ska ta del av samt när och om de ska 

kommentera på en social plattform. Därför spelar inte bara företagets publiceringar en be-

tydande roll vid interaktivitet utan även engagemanget från användarna. Utifrån detta me-

nar Ariel & Avidar (2015) att överföring av information inte automatisk blir interaktiv men 

att interaktivitet kräver en överföring av information. Därför är förhållandet mellan informa-

tion och interaktivitet särskilt viktigt i en social mediamiljö, där information hanteras och 

sociala relationer omfattar interaktion (Ariel & Avidar 2015). 

 

Enligt Zhang & Lin (2015) kan ett företag utnyttja sociala medier på olika sätt. Det går att 

använda som ett reklammedium för att främja produkter och tjänster till en bredare kund-

bas där försäljning är i fokus. Det går också att använda som en kommunikationskanal för att 

ge kundsupport, hålla sina kunder uppdaterade om produkter och tjänster och för att publi-

cera pressmeddelanden där företag kan visa en mer personlig bild. Det som alla dessa punk-

ter har gemensamt enligt artikelförfattarna är att företaget använder dem för att hålla kon-

takten med sina kunder för att skapa och stärka banden mellan dem. Detta skapar enligt 

Blasco-Arcas, Hernandez-Ortega & Jimenez-Martinez (2014) en delaktighet och ett engage-

mang vilket leder till en interaktion.  
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3.4 För- och nackdelar med sociala medier 

Företags närvaro via sociala medier kan enligt Koufie et al (2015) skapa både för- och nack-

delar. Detta är även något som Killian & McManus (2015) menar där sociala medier som 

marknadsföringskommunikation kan vara komplicerat, dock är det givande för företaget att 

genom social kommunikation skapa och upprätthålla relationer med konsumenten. Att för-

stå kundernas förväntningar av innehållet på företagets sociala plattformer menar Killian & 

McManus (2015) är en nyckelkomponent för att få kunderna att investera i en djupare, läng-

re och mer engagerad relation. Detta eftersom de användare, som väljer att integrera med 

ett företag, har en viss grad av intresse för företaget och deras erbjudanden (Killian & 

McManus 2015). En social kanal kan även vara ett effektivt sätt för att få konsumenter att 

identifiera sig med företaget, där Schroeder (2014) föreslår att företagen utvecklar en per-

sonlighet på sin kanal. Personligheten på kanalen skapar en dialog med konsumenterna och 

får dem involverade i kampanjer och i produktdesignen vilket skapar en positiv bild av före-

taget hos konsumenten (Schroeder 2014).  

 

Shen et al (2016) menar att sociala medier är ett nätverk för att föra samman människor, där 

företag effektivt kan kommunicera och rikta sig till olika konsumentgrupper i större ut-

sträckning än vid val av andra marknadsföringskanaler. Sociala medier blir enligt Shen et al 

(2016) en form av “community” genom vilka företag kan marknadsföra sina produkter, men 

även där konsumenter kan delta och kommunicera med varandra. Dessutom kan marknads-

föring via sociala medier ge en förbättrad effekt, detta eftersom tvåvägskommunikation 

uppstår mellan företag och kund, där kunderna kan ge en direkt feedback till företaget (Shen 

et al 2016). Företag kan även dra nytta utav sociala medier genom att deras följare kan vida-

rebefordra reklambudskap, vilket leder till en större effekt då vänners rekommendationer 

väger tyngre än marknadsföring direkt från företaget (Shen et al 2016). 
 

Sociala medier har inneburit att företag investerat mer tid och kapital för att etablera sig på 

olika sociala plattformar (Coursaris et al 2016). Bruhn, Schoenmueller & Schäfer (2012) kon-

staterar, att det inte är endast antalet företag som ökat på sociala medier utan även antalet 

konsumenter, vilket gör att marknadsförare idag tappar den kontroll som de tidigare inne-

haft. Konsumenter kan tala med varandra om företaget och deras produkter, vilket gör att 

företaget idag inte längre är den enda källan för varumärkeskommunikation (Bruhn et al 

2012). Även Kaplan & Haenlein (2010) nämner att företag tidigare kunde styra den informa-

tionen som fanns om dem genom att strategisk placera pressmeddelande och med hjälp av 

PR-chefer, men idag har inte företag samma möjlighet att påverka det som sprids online. 
 

Bruhn et al (2012) nämner att 70 % av de personer som använder internet litar på utvärde-

ringar av företags produkter som andra konsumenter har publicerat på sociala medier. Följ-

aktligen krävs det att marknadsförare har i åtanke att företagets varumärkeskommunikation 

inte endast skapas av företaget, utan även av deras konsumenter (Bruhn et al 2012). Sattel-

berger (2015) beskriver, att i motsats till tidigare strategier inom marknadsföring, måste 
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marknadsförare idag lämna ifrån sig kontrollen över att bestämma vad som når ut till kon-

sumenten via marknadsföringen. 
 

Killian & McManus (2015) beskriver, att om företag kan känna igen de möjligheter som olika 

sociala kanalerna kan ge, underlättar det att fastställa vilken kampanj som är mest lämplig 

för vilken kanal, vilket i sin tur ger en djupare relation till konsumenten över tid. Detta kan 

ställas i relation till vad Bruhn et al (2012) beskriver, när konsumenten upplever att företa-

gets sociala kanaler har attraktiva och önskvärda attribut blir konsumenten mer involverad i 

företaget. Involverade konsumenter känner ett större behov än andra att spendera tid på att 

skriva recensioner om företaget och dess produkter (Bruhn et al 2012). Kuofie et al (2015) 

beskriver, att sociala medier inte bara gör det möjligt för konsumenter att kommunicera 

med företaget utan också med varandra. Denna kommunikation liknar word of mouth, vilket 

är en kommunikation som företaget själva inte kan kontrollera men som kan påverka kun-

derna, både negativt och positivt. Bruhn et al (2012) menar att de kunder som är högt invol-

verade i företaget sprider positiv word of mouth med sina recensioner och uttalande om 

företaget, vilket visar för andra konsumenter att företaget är attraktivt och att det är önsk-

värt att äga deras produkter. Dock fortsätter Bruhn et al (2012) förklara, att när företag inte 

hanterar klagomål, kan irritation hos konsumenten uppstå vilket resulterar i negativ word of 

mouth. Denna negativa kritik menar Kuofie et al (2015) sprids i större utsträckning än den 

positiva vilket kan vara förödande för företaget.  
 

Bruhn et al (2012) påpekar, att företag bör inse att det krävs att de är engagerade i sina soci-

ala medier och ställer upp en klar strategi för hur de ska hantera sina sociala medier. Sociala 

medier ger företaget en stor möjlighet att på ett enklare sätt lyssna på sina konsumenter, 

engagera sig och även för att kunna påverka dem via konversationer (Bruhn et al 2012). Sat-

telberger (2015) talar om att sociala plattformar även bör utnyttjas för att identifiera nya 

trender för att kunna nå upp till det som konsumenterna efterfrågar och deras förväntning-

ar. Företagets sociala kanaler samlar ihop likasinnade konsumenter och ger dem möjligheten 

att uttrycka sig om företaget och dess produkter (Bruhn et al 2012). Bruhn et al (2012) före-

språkar att företag bör se sociala medier som en nödvändig komponent i sin marknadsfö-

ringsmix för att kunna öka deras varumärkesvärde. 
 

Bruhn et al (2012) talar om att traditionell marknadsföring är mer effektiv för företag att 

använda när de vill skapa varumärkeskännedom hos sina konsumenter än vad sociala medier 

är. Samtidigt som de nämner att sociala medier är bättre lämpat för att skapa en företags-

image (Bruhn et al 2012). Att förena traditionell marknadsföring med social marknadsföring 

skapar därmed varumärkesvärde för företagets konsumenter (Bruhn et al 2012). En förening 

av traditionell marknadsföring och social marknadsföring är även något som Hanna, Rohm & 

Crittenden (2011) upplyser om, där de anser att det inte endast räcker med sociala medier 

för att skapa en långsiktig marknadsplan. De påvisar att båda typerna av marknadsföring bör 

arbetas med tillsammans för att ytterligare engagera konsumenter i en rik, meningsfull och 

interaktiv dialog (Hanna et al 2011).  
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Figur 1. Undersökningsmodell, ”Sociala medier”, utformad av författarna. 

3.5 Undersökningsmodell 

För att illustrera hur teorin i referensramen har en tydlig koppling till varandra, har en mo-

dell kring hur företag kan arbeta med sociala medier utformats av författarna till denna upp-

sats. Detta för att kunna analysera de resultat som samlats in från den empiriska undersök-

ningen. 

 

Modellen syftar till att ett företag har en marknads-/kommunikationsstrategi om hur de vill 

nå ut till sina kunder. Utifrån denna strategi väljer företaget olika marknadsföringskanaler i 

form av till exempel tv-reklam, tidningsannonser och sociala medier. Detta kan styrkas ge-

nom Coursaris et al (2016) som nämner att företag idag väljer nya former av marknadsföring 

i form av sociala medier som ett attraktivt alternativ och som ett komplement till traditionell 

marknadsföring. Innan ett företag väljer att etablera sig på sociala kanaler bör de se över 

vilka för- respektive nackdelar det kan ge. När företaget valt att de ska etablera sig på sociala 

medier, föreslår Kaplan & Haenlein (2010) att företaget bör utvärdera vilka sociala kanaler 

som är bäst lämpade för deras verksamhet. Utifrån de kanaler som företaget valt, utformas 

en social media strategi som en riktlinje som tillämpas på företagets alla sociala plattformar 

(Kaplan & Haenlein 2010).  

 

Utifrån de inlägg som företaget publicerar, med utgångspunkt i deras sociala media strategi, 

kan en relationskvalitet och en interaktivitet mellan kund och företag skapas. Enligt Zhang et 

al (2016) skapas relationskvalitet genom att företaget visar ett högt engagemang gentemot 

kunden. När företaget visar ett högt engagemang gentemot kunden, kan engagemanget 

överföras till kunden som enligt Zhang & Lin (2015) får en vilja att delta och bidra vilket leder 

till interaktion. När interaktion uppstår, skapas enligt Shen et al (2016) ett ”community” där 

både företag – kund och kund – kund kan kommunicera med varandra. Utifrån de kommen-

tarer som kunden lämnar kan företaget återkoppla och utvärdera för att sedan på kort sikt 

ändra i deras sociala media strategi och på lång sikt ändra deras marknads-

/kommunikationsstrategi.  
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4. RESULTAT 

Här presenteras insamlat material från intervjuer och observationer som genomförts. Först 

presenteras en informationsruta för att få en bild av storleken på respektive företag och en 

kortfattad beskrivning av respektive företag under respektive rubrik för att få en bild av vad 

företaget säljer. Därefter kommer material från intervjuerna och observationerna att presen-

teras. 

 
Anledningen till att inte en exakt siffra i omsättningen på rad ett presenteras för företag B är 

för att företaget är ett franchiseföretag och har en årsredovisning för respektive butik. Vi har 

därför valt att använda den siffran för omsättningen 2014 som anges på företagets hemsida. 

På rad två för företag A presenteras endast antalet anställda vid högsäsong eftersom det är 

den uppgiften som finns på företagets hemsida. Anledningen till att antalet besökare på rad 

fyra uteblev för företag C beror på att denna information inte fanns tillgänglig. Produktkate-

gorierna som presenteras på rad sju är det som företaget till största del säljer. För mer in-

formation om vad respektive företag säljer se under varje företags Intervju.  

 

4.1 Intervju - företag A 

Företag A:s huvudkontor är placerat i en tätort i Hallands län och säljer bland annat dam-, 

barn- och herrkläder, accessoarer, skönhetsprodukter, hobbyutrustning och inredning. Före-

taget säljer både egna och externa varumärken, där priset alltid är i fokus. Under en vecka 

tömmer företaget sina hyllor flera gånger på alla varor vilket betyder att de har en hög varu-

omsättning. Företaget har en väldigt bredd målgrupp och riktar sig till många, men det störs-

ta segmentet ur deras befintliga målgrupp är kvinnor i 40 års ålder. (Företag A:s hemsida) 

 

Företag A använder idag följande sociala medier: Instagram, Facebook och företagets egen 

blogg som finns tillgänglig via deras hemsida. Företaget använder sig inte av traditionell 

marknadsföring med annonsering i tidningar, TV och radio vilket gör att deras sociala medier 

blir extra viktiga. Den främsta anledningen till att företaget valt att etablera sig på dessa so-

ciala kanaler är för att företagets målgrupp finns där men även för att de kan nå ut till en 

större mängd och lättare upprätthålla en relation med kunden.1  

                                                           
1
 Intervju. Marknadschef på Företag A. Den 16 april 2016.  

 Företag A Företag B Företag C 

Omsättning 2014 (tkr) 4 081 046 Över 2 000 000 1 686 917 
Antal anställda 1800 (högsäsong) 900 2 000 
Antal butiker 1 100 180 
Antal besökare per vecka 100 000 600 000 --- 
Prisstrategi Lågpris  Låg/högpris  Lågpris  

Målgrupp Kvinna 40 års ålder 
Kvinna 40 års ålder 
med en aktiv familj 

Unga modeintresse-
rade kvinnor 

Produktkategori 
Brett utbud mer 
information se 4.1  

Sportkläder Damkläder 

Figur 2. Företagsinformation 
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Andra anledningar till att företaget använder sociala medier är för att det är gratis och att 

budskapen sprids snabbt och därigenom kan nås av många. Detta märks särskilt när företa-

get lägger ut produktbilder eftersom dessa produkter direkt ökar i försäljningsmängd. Infor-

mant A uttalar sig om att “sociala medier ger väldigt stora möjligheter att nå ut om man gör 

det på rätt sätt”. Samtidigt som företag A ser fördelar med sociala plattformar, finns det 

även en del nackdelar. Den största nackdelen är att företaget inte kan styra allt som sägs 

eftersom det finns en interaktion, där det inte bara är företaget som kan kommunicera på 

deras kanaler utan även kunderna. Kunderna kan både kommunicera med varandra, till före-

taget och om företaget.  Detta gör att företaget har mindre kontroll, i jämförelse mot till 

exempel deras hemsida där det endast finns en envägskommunikation.2
 

 

Företaget använder de sociala kanalerna som ett marknadsföringsverktyg som de jobbar 

strategiskt med. Det är marknadsavdelningen som har ansvar för företagets sociala medier 

och i nuläget består deras marknadsavdelning av fem personer, varav en är marknadschef. 

Dessa personer jobbar tillsammans med kanalerna där varje person har ett eget ansvarsom-

råde på en specifik kanal. Som grund för all kommunikation som förs via sociala medier utgår 

de från sin varumärkesplattform, företagets strategi, vilket är en grundplatta som visualisera 

företaget och vilka de vill vara. För att de sociala kanaler ska vara enhetliga och ha en över-

ensstämmelse med varandra utgår företaget alltid ifrån varumärkesplattformen vilket auto-

matiskt gör att tonaliteten på alla kanaler blir likvärdig. Trots olika nyanser på kanalerna är 

dock budskapet detsamma, till exempel om en ombyggnation sker publicerar de bilder från 

ombyggnationen på Instagram medan de på bloggen visar upp produkterna från den avdel-

ningen som byggs om.2
 

 

En del av trafiken på företagets kanaler skapas automatiskt eftersom det är ett stort företag, 

men för att skapa ytterligare trafik måste man enligt informant A känna sin kund och publi-

cera inlägg av hög kvalitet. För att inläggen ska få en hög kvalitet måste företaget ha en tyd-

lig tanke med varje inlägg och hitta en balans för respektive kanal men även försöka hålla sig 

på kundens nivå. När företaget ska publicera inlägg på sina sociala kanaler utgår de från ett 

schema där de strukturerat upp vilka inlägg som ska publiceras. Dessa inlägg fördelas sedan 

ut beroende på vilken kanal som är bäst lämpad för budskapet och för att få en jämn fördel-

ning på respektive kanal.2
 

 

Det är viktigt att varje kanal fyller en funktion för företaget och därför är det enligt informant 

A, bättre att satsa på färre sociala nätverk där inriktningen är tydlig. Detta uttrycker infor-

mant A genom “företag bör inte använda sociala medier bara för att, utan för att det fyller 

en funktion”. Med detta menar informant A att det är viktigt, att redan vid etablering på 

sociala kanaler, ha en tydlig bild av hur kanalerna och det som publiceras ska hanteras.2
 

 

                                                           
2
 Intervju. Marknadschef på Företag A. Den 16 april 2016. 
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Anledningen till att företag A valt att skapa en blogg är främst för att kunna visa upp en del 

av deras sortiment i form av produktbilder och på så sätt attrahera kunden till att besöka 

butiken. Detta eftersom bloggen är den enda av företagets sociala kanaler där produktbilder 

visas upp. Företaget har en frekvent uppdatering där omkring 3 inlägg per dag publiceras. 

Under 2015 uppnåddes ett läsarantal på över 9 miljoner och därför anser företag A att inläg-

gen behöver tilltala en stor målgrupp. Inläggen har ett innehåll av produkter från alla avdel-

ningar men främst de avdelningarna som säljer mest. Målet är att nå hela målgruppen, som 

är bred. Marknadsavdelningen, som har ansvar för företagets sociala medier, skriver inläg-

gen några dagar i förväg, anpassade efter säsong och högtider och tidsinställer sedan dessa. 

Anledningen till att inläggen bara görs några dagar i förväg är för att inläggen ska ha en aktu-

alitet och för att produkterna ska finnas i butik. Detta för att företaget har en hög varuom-

sättningen vilket kan leda till att de skapar förväntningar hos kunderna som inte uppfylls. 

Den främsta responsen som företaget märker från bloggen är i butiken, där kunderna ofta 

frågar om produkter de har sett, vilket informant A ser som en form av direkteffekt.3 

 

Företaget ser sina sociala medier, men främst bloggen, som en “community” där kunderna 

inte enbart kan kommunicera med företaget utan även med varandra. Det gör att företaget 

inte behöver bemöta alla kommentarer de får, eftersom kunderna ger svar på varandras 

kommentarer, särskilt gällande pris och sortiment. Företaget har en policy på bloggen men 

även på sina övriga sociala medier.  Det innebär att de aldrig lämnar ut priser och om pro-

dukter finns tillgängliga i nuläget. Att priser och produkter inte lämnas ut beror på att de 

varierar men även på grund av konkurrensskäl, eftersom kunden inte ska kunna jämföra.3
 

 

En av anledningarna till att företaget valt att använda Facebook beror på att det största 

segmentet ur deras målgrupp är finns där. På Facebook når de även ut till många genom att 

kunderna delar inläggen och på så sätt marknadsför företaget. Publiceringarna på Facebook 

sker 2-3 gånger i veckan där innehållet ska vara öppet och transparent. Kanalen fungerar 

både strategiskt i form av erbjudande och tävlingar men även som en informationskanal där 

information kan nå ut snabbt. På Facebook anser företaget att de har en hög svarsfrekvens 

på kommentarerna, men kunderna bildar, precis som på bloggen, en “community” där de 

svarar på varandras kommentarer. Den “community” som skapas, både bland kommenta-

rerna, men även i form av egna Facebooksidor, kan både vara positiva men även negativa för 

företaget. Nackdelarna enligt informant A är att det är svårt för företaget att styra den in-

formationen som kunderna delar med varandra, men om informationen är positiv gynnar de 

istället företaget.3
 

 

På Facebook har företaget en strategi om att inte publicera några “gilla-dela-tävlingar”, utan 

de vill istället att kunderna ska vara så pass nöjda att de delar ett inlägg frivilligt. Det är även 

                                                           
3
 Intervju. Marknadschef på Företag A. Den 16 april 2016. 
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en av anledningarna till att de som tidigare nämnt inte använder traditionell marknadsföring, 

då de tror att rekommendationer från vänner väger tyngre än annonsering från företaget.4 

 

Anledningen till att företaget valt att använda sig av Instagram är för att nå den yngre delen 

av målgruppen. På Instagram publicerar företaget 1-2 gånger i veckan och där visas upp mer 

personlig bild av företaget. Följarna får en inblick bakom kulisserna, både medarbetarnas 

vardag och vad som pågår i butiken, där ledorden är enkelhet och personlighet. Syftet med 

Instagram är att bygga företagets varumärke och därför är företaget inte säljande på Insta-

gram.  Även om det inte är deras primära mål, hoppas företaget i längden att byggandet av 

varumärket leder till en ökad försäljning.4 

 

4.2 Intervju - företag B 
Företag B:s huvudkontor är placerat i en medelstor stad i Västra Götalandslän och säljer 

främst sportkläder, sportutrustning och sporttillbehör till dam, barn och herr. Företaget är 

en franchiseverksamhet där största delen av sortimentet består av externa varumärken men 

företaget säljer även sitt eget varumärke. Deras butiker finns över hela Sverige där varje 

sportbutik samarbetar med lokala idrottsföreningar och klubbar. Företag B:s målgrupp är en 

kvinna i 40 års ålder som har en familj med ett aktiv liv. (Företag B:s hemsida) 
 

Att företaget är en franchiseverksamhet innebär att vissa sociala kanaler styrs centralt me-

dan andra styrs lokalt. Det som styrs centralt är företagets Facebook och YouTubekanal, me-

dan varje enskild butik bedriver sitt eget Instagramkonto.5 I materialet som presenteras från 

intervjun, kommer både Facebook, Instragram och YouTube att beröras medan observatio-

nen endast kommer att beröra de som styrs centralt.  
 

Anledningen till att företaget valt att etablera sig på sociala medier är främst för att markna-

den kräver det på grund av ett förändrat konsumentbeteende men även för att kunna nå ut 

till en större mängd, som informant B uttrycker “Sociala medier är ett sätt att möta konsu-

menten på konsumentens villkor, på en plats där konsumenten finns”. Ytterligare en anled-

ning är att det effektivt går att bygga en relation med konsumenterna och förmedla mer än 

bara pris och produkt. Den nackdelen som informant B ser med sociala medier, är att företa-

get inte kan styra allt som sägs på deras sociala kanaler. 5 

 

Anledningen till att företaget valt Facebook beror på att en stor del av deras målgrupp finns 

där medan YouTube är en självklar kanal för att visa rörligt material. Företagets målgrupp 

beskriver informant B som “Annika 42 år, en mamma med två barn som bor i en mindre stad 

och är en aktiv familj”. En nackdel med att använda YouTube är att mycket reklam visas i 

samband med klippen men även att det är svårare att bygga en relation med kunden. Därför 

tror informant B att Facebook och YouTube är bra kanaler att använda i en kombination.5
 

 

                                                           
4
 Intervju. Marknadschef på Företag A. Den 16 april 2016. 

5
 Intervju. Onlineansvarig på företag B. Den 28 april 2016 
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I all kommunikation som sker från företaget utgår de från tre grundpelare: företaget ska vara 

mer sport än andra kedjor, företaget ska besitta mycket kunskap som de ska dela med sig av 

och företaget ska ha en lokal förankring. Den sista grundpelaren blir särskilt viktig på butiks-

nivå och via de Instagramkonto som varje butik bedriver. Företaget samarbetar med lokala 

idrottsföreningar och klubbar och på så sätt byggs en nära relation med kunden, där de 

framhäver mer personliga budskap vilket gör det mer personligt. Via butikernas respektive 

Instagramkonto, är det lättare att presentera produkter eftersom sortimentet varierar mel-

lan butikerna beroende på den lokala ortens sportaktiviteter. Anledningen till att ett Insta-

gramkonto inte bedrivs centralt beror till största del på tidsbrist, där informant B, hellre läg-

ger fullt fokus på färre kanaler än mindre fokus på flera kanaler. Informant B anser dock att 

fördelarna med sociala medier väger tyngre än nackdelarna.6
 

 

Det som företaget främst vill förmedla via deras sociala medier är kunskap och att genom 

kunskap kunna inspirera följarna till olika sportaktiviteter. Sociala medier ger företaget den 

möjligheten eftersom det är svårt att förmedla via den traditionella marknadsföringen. Före-

taget ser deras sociala medier som ett viktigt komplement till den traditionella marknadsfö-

ringen, men har sedan sommaren 2015 nästan förflyttat alla sin kommunikation till digital 

marknadsföring via bland annat sociala medier. Dock är det svårt att se om marknadsföring 

med pris och produkt via sociala medier genererar en direkt försäljning, men på lång sikt 

bygger det företagets varumärke.6
 

 

Varje kanal kräver en strategi och administration kring det som publiceras vilket är tidskrä-

vande. Därför har företaget tagit fram en handbok för deras sociala medier, vilket gör att alla 

kanaler, både centralt och lokalt, har en gemensam plattform att utgå ifrån vilket leder till 

att all kommunikation får en överensstämmelse. Handboken används främst för Facebook 

och Instagram, eftersom företagets YouTubekanal mer används som en ”contentplattform” 

för distribution av film än som en social plattform.6
 

 

Den som centralt ansvarar för företagets sociala medier är företagets onlineansvarig, medan 

det lokalt är respektive butikschef som ansvarar för butikens Instagramkonto. Det som före-

taget ser som kärnan i deras verksamhet är företagets hemsida, där kunder kan klicka vidare 

till företagets sociala kanaler. För att skapa ytterligare trafik till deras sociala kanaler finns en 

del skyltning i butik, men även en del köpta inlägg via Facebook för att nå ut till fler. Infor-

mant B anser dock att trafiken till företagets sociala kanaler till viss del skapas automatiskt 

eftersom deras flöde är intressant men också för att företaget har en tonalitet där de försö-

ker vara lättsamma och ha en kompisrelation med sina följare.6 
 

På YouTube publiceras framförallt kunskapsfilmer som hjälper kunden att välja rätt produk-

ter, träna rätt eller att välja en bra kost, där filmerna publiceras i intervaller. På Facebook 

finns en mer variation i vad som publiceras, med bland annat filmer från deras YouTubeka-

nal, skriftliga tips och råd, där företaget ibland lyfter en kampanj med pris och produkt och 

                                                           
6
 Intervju. Onlineansvarig på företag B. Den 28 april 2016 



19 
 

ibland lyfter det som kampanjer rör. Informant B, tror att deras följare ser det mer värde-

skapande att publicera kunskapsinlägg än inlägg med ett direkt försäljningssyfte i form av 

produkt och pris. Företaget har ingen direkt linje med hur många inlägg i veckan som ska 

publiceras, utan försöker istället få en kontinuitet i publiceringarna med ett intressant och 

relevant innehåll, med mål om två inlägg i veckan på Facebook.7 
 

Den respons som företaget får på deras sociala kanaler är väldigt varierade där tävlingar och 

tips inför specifika sportevent skapar mycket interaktion. Företaget får både positiv och ne-

gativ feedback och försöker att ge svar på de flesta kommentarerna och ta till sig den feed-

back som ges för att försöker anpassa innehållet efter det som kunderna önskar. I vissa fall 

behöver företaget inte ge svar på alla kommentarer då följarna ger svar åt varandra vilket 

skapar en gemenskap på sidan.7 

 

4.3 Intervju - företag C 
Företag C:s huvudkontor är placerat i en medelstor stad i Västra Götalands län och säljer 

damkläder och accessoarer. Företaget säljer bara sitt eget varumärke där personalen på hu-

vudkontoret arbetar med allt från modedesign till marknadsförings och ekonomi. Förutom 

att företaget har butiker i Sverige, finns de även i 4 andra länder men säljer via deras webb-

shop i till totalt 30 länder. (Företag C:s hemsida)  
 

Företag C använder idag Facebook, Instagram och YouTube men även Pinterest som inte 

kommer att beröras i denna uppsats. Anledningen till att företaget valt att etablera sig på 

sociala medier är, enligt Informant C,en självklarhet på grund av deras målgrupp men även 

deras produkter. Det är en viktig del för företaget eftersom det skapar en relation med kun-

derna samt att det genererar försäljning. Företag C ser bara fördelar med sociala medier 

eftersom det ger företaget möjlighet till en nära och snabb kommunikation med deras kun-

der samt hela målgruppen där företaget kan nå ut till många. Det ger även möjlighet att ef-

fektivt nå ut med produkter och andra budskap. Detta är även några av fördelarna som före-

taget ser med sociala medier i jämförelse med traditionell marknadsföring. Andra fördelar 

kan vara att det blir mer personligt, är billigare och att det går att anpassa efter olika förut-

sättningar till exempel väder eller händelser i världen.8
 

 

Företaget ser sina sociala medier som ett marknadsföringsverktyg, framförallt med tanke på 

deras målgrupp vilket informant C uttrycker genom: “ sociala medier är A och O för ett före-

tags marknadsföring”.  Den som ansvarar för företagets sociala medier är en marknadskoor-

dinator som sköter det som ska publiceras, medan en annan person är ansvarig för de svars-

kommentarer som publiceras.8
 

 

Informant C uttrycker, att de har en unik strategi för varje kanal. Strategin byggs upp utifrån 

de olika kanalernas styrkor och det som företaget vill uppnå med varje enskild kanal. För 

                                                           
7
 Intervju. Onlineansvarig på företag B. Den 28 april 2016 

8
 Intervju. Marknadskoordinator på företag C. Den 25 april 2016.  
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publicering på respektive kanal utgår marknadskoordinator från en aktivitetsplan. Aktivitets-

planen innehåller kommande kampanjer och händelser, så att marknadskoordinator kan 

fördela vad som är mest lämpat att publicera på respektive kanal. Aktivitetsplanen gör att 

alla kommunikationskanaler genomsyras av samma budskap och på så sätt får en överrens-

stämmelse. För att utforma aktivitetsplanen gör företaget, bland annat, löpande konkur-

rentanalyser samt söker inspiration dagligen till kommande inlägg, aktiviteter och teman.9  
 

Företaget har förmånen att vara ett stort varumärke vilket gör att många är intresserade av 

produkterna. Därför dras mycket trafik automatiskt till deras sociala kanaler men det främsta 

verktyget för att skapa ytterligare trafik är via PR samt via andra stora sociala kanaler, till 

exempel bloggerskor. Trafik genereras även via deras egen hemsida och nyhetsbrev där före-

taget alltid nämner sina sociala kanaler.9
 

 

På alla företagets sociala kanaler är produkterna i fokus, men sättet som produkterna fram-

ställs på är olika från kanal till kanal. På företagets Facebooksida publiceras organiska inlägg 

cirka varannan dag och utöver det så publiceras sponsrade inlägg löpande, medan de på In-

stragram sker publiceringar 3-4 gånger per dag och på YouTube vid kampanjer. Det som sär-

skiljer sig, är företagets Instagram där det finns en strategi kring hur företaget ska skriva pri-

ser, namn på produkter samt vilka hashtags som ska användas. Företag C anser att deras 

sociala kanaler blir som en form av “community” där både företaget och kunder samt kunder 

och kunder kan kommunicera med varandra. Informant C har ett intryck av att företaget 

sociala medier mestadels får positiva kommentarer med bra feedback. Den personen som är 

ansvarig för svarskommentarerna försöker att ge svar på alla kommentarer men följer även 

de dialoger som uppstår mellan deras följare och tar till sig den feedback som ges i den mån 

det är möjligt.9 

 

4.4 Observation - företag A 

Vid observation av företagets Facebook, Instagram och blogg har det iakttagits att dessa ka-

naler skiljer sig i användandet på vissa punkter. På Bloggen publiceras enbart produktbilder, 

medan det på Facebook och Instragram har ett varierat flöde där produktbilder helt saknas. 

Istället visar företaget upp evenemang, kundklubb, tävlingar och företagsinlägg. Det notera-

des även att Instagram är mer personligt där personerna bakom företaget lyfts fram till-

sammans med det som händer i butiken, medan det på Facebook lyfts information och er-

bjudande från företaget med hjälp av länkar. Antal publiceringarna på respektive kanal skil-

jer sig åt där företaget är mest aktiva på sin blogg, med inlägg omkring 2-3 gånger per dag. 

På Facebook publiceras inlägg 3-4 gånger i veckan medan det på Instagram sker 1-2 gånger i 

veckan. De inläggen som företaget publicerar har ett intressant innehåll och anpassas myck-

et efter vad som är aktuellt för stunden.  
 

                                                           
9
 Intervju. Marknadskoordinator på företag C. Den 25 april 2016 
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Inläggen på respektive kanal skiljer sig åt, där de på bloggen är säljande i form av tips men 

där priset inte uppges. Det har iakttagits, att företaget på bloggen till vissa inlägg, ställer frå-

gan om hur kunderna använder en specifik produkt, vilket ökar antal kommentarer. På Face-

book är företaget säljande men samtidigt personliga. Företaget ger information om olika 

aktivitet men håller sig ändå på samma nivå som kunden när det gäller uttryckssättet. Det 

har även noterats att för att skapa interaktion på företagets Facebooksida publiceras täv-

lingar och erbjudande som kunderna i sin tur delar och sprider vidare. Som tidigare nämnts, 

observerades att Instagram håller sig på en mer personlig nivå där ofta frågor ställs till varje 

inlägg för att skapa en naturlig interaktion mellan kund och företag.  
 

Vid observation upplevdes till största del att företaget får positiv respons i kommentarfältet 

på alla tre kanalerna. På Instagram och Facebook noterades att företaget har en högre svars-

frekvens på kommentarer än via bloggen, där företaget väldigt sällan gav svar. Det fanns en 

trevlig och informativ ton på de kommentarer där svar gavs av företaget och i de fallen där 

svar uteblev gavs istället svar från andra följare. 

 

4.5 Observation - företag B 
Vid observation av företagets Facebook och YouTube noterades att mycket av det innehåll 

som finns på YouTube även publiceras på företagets Facebooksida. På YouTube publiceras 

mest klipp med tips kring olika aktiviteter, men även innehåll med inslag av reklam där pris 

och produkt visas upp. Det iakttogs att företagets Facebooksida har ett mer varierat flöde 

där innehållet dels bestod av YouTubeklipp men även erbjudande och tips inför olika eve-

nemang och tävlingar. Både på YouTube och Facebook noterades att företaget är personligt 

men ändå har ett säljande inslag, vilket särskilt märks i filmklippen där produkterna visas upp 

i rätt miljö för respektive aktivitet. Antal publiceringar på respektive kanal skiljer sig åt. Där 

företaget är mest aktivt på Facebook med inlägg omkring 3-4 gånger i veckan medan de på 

YouTube publicerar beroende på erbjudande och säsong. Företagets inlägg är väl genom-

tänkta och anpassas tydligt efter vilka aktiviteter som passar nuvarande säsong, där särskilt 

deras videos på YouTube känns välplanerade.  
 

För att skapa interaktion på företagets Facebooksida noterades att visa inlägg innehåller en 

fråga till följarna. Dock upplevdes inte att antal kommentarer alltid ökade utan låg på samma 

nivå som de andra inläggen. Det iakttogs även att respons på företagets inlägg till största del 

var positiv där både positiv och negativ feedback bemöts väl av företaget. Det noterades att 

företaget gav snabb och väldigt informerande svar på de kommentarer gavs, där kunden 

verkade uppskatta företag B:s engagemang. Interaktionsnivå mellan följarna på Facebook 

varierar något beroende på inlägget, där det flesta följarna taggar sina vänner i specifika in-

lägg men i vissa fall även gav svar på andras frågor. 
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4.6 Observation - företag C 

Vid observation av företagets Facebook, Instagram och YouTube uppmärksammades att ka-

nalerna till viss del har liknande innehåll. På YouTube publiceras främst inspirationsfilmer 

men även en del filmer som är informerande i form av till exempel hållbarhet och tips kring 

kommande trender. Filmerna innehåller produkter som säljs både på företagets hemsida 

men även i butik, där pris sällan visas upp. På Facebook noterades att en del av de filmer 

som publiceras på YouTube visas upp, men även produktbilder i form av collage, bilder från 

olika event, kampanjer och tävlingar, där länkning förekommer. Företaget är främst säljande 

på Facebook med personliga inslag, dock visas precis som på YouTube sällan priser. Via In-

stagram är företaget säljande men visar upp en mer personlig sida, där följarna både får se 

bilder från olika fotosessioner, bilder på mat och olika landskapsmiljöer. Till skillnad från öv-

riga kanaler kommuniceras pris till produktbilderna på Instagram mer frekvent, men företa-

get visar även upp plagg med hjälp av kändisar. Antal publiceringar på respektive kanal skil-

jer sig åt. Där företaget är mest aktivt på Instagram med 2-3 inlägg per dag medan de på Fa-

cebook publicerar inlägg 4-5 gånger i veckan och på YouTube mer sällan. Inläggen som publi-

ceras är anpassade efter vilka kollektioner som i nuläget finns i butik, där bilderna har en 

väldigt hög kvalité.   

 

Det noterades att på företagets Facebooksida sker mindre interaktion med kunderna än via 

Instagram, där både kunder och företaget är mer aktiva i kommentarsfältet. Till vissa inlägg, 

främst Facebook, ställer företaget frågor kring kundens val av färger och plagg vilket ger ett 

ökat antal kommentarer. Om kunden ställer en fråga till företaget noteras att företaget of-

tast ger kunden ett svar direkt. Företaget får till största delen bra respons på deras inlägg, 

men däremot noterades det att en del kritik ges på Facebook. Där en del inlägg får en annan 

riktning än vad företaget ämnat bland annat kring företagets val av modeller. Detta bemötes 

dock väl av företaget som gav svar om att företaget skulle ta till vara på den kritik som givits.  
 

4.7 Sammanställning observation  
Nedan presenteras en sammanställning av observationerna, med en gjord gradering på en 

skala mellan 1-5. Graderingen förklaras genom att, 1 innebär att företaget har en låg grad 

medan 5 innebär att företaget har en hög grad. Till exempel indikerar svarsfrekvensen inter-

aktionsgraden med kunderna och graden av interaktion om företaget själva försöker skapa 

interaktion genom att publicera inlägg som innehåller frågor.  

 

 Företag A Företag B Företag C 

Svarsfrekvens på kommentarer 2 5 5 

Personliga inlägg 3 4 2 

Säljande inlägg 3 2 4 

Tydlig koppling mellan företagens kanaler 4 5 5 

Graden av interaktion företagen försöker skapa 4 4 2 

Kvalité på inläggen som publiceras 3 5 4 

Figur 3. Gradering observation  
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Figur 4. Undersökningsmodell med fokusområde, ”Sociala medier”, utformad av författarna. 

5. ANALYS/DISKUSSION 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras empirin utifrån undersökningsmodellen. Model-

len har nedan delats in i fyra olika områden för att bättre kunna analysera och diskutera de 

berörda delarna. Alla fyra områdena kommer att beröras, men mindre fokus kommer att 

läggas på marknads-/kommunikationsstrategi eftersom denna studie riktar sig till sociala 

medier. Det innebär att företagen redan valt sin marknadsföringskanal.   

 

5.1 Marknads-/kommunikationsstrategi och kanalval 

När ett företag ska välja rätt marknadsföringskanal bör de, enligt Kaplan & Haenlein (2010) 

ta hänsyn till ändamålet, målgrupp och vilken typ av meddelanden som skall kommuniceras 

och utifrån det välja den kanal som passar bäst. Både företag A, B och C har valt att etablera 

sig på sociala kanaler, där företag B och C även använder traditionell marknadsföring som ett 

komplement. Den främsta anledningen till att företagen valt att etablera sig på sociala kana-

ler är för att deras målgrupp befinner sig där, vilket kan kopplas till vad Kaplan & Haenlein 

(2010) nämner ovan. Det speglas av vad informant B uttrycker genom: 

 

“Sociala medier är ett sätt att möta konsumenten på konsumentens villkor, på en plats där 

konsumenten finns”.  

 

Koufie et al (2015) menar att företagets närvaro via sociala medier skapar både för- och 

nackdelar. Detta är något både företag A och B konstaterar, där de båda nämner att sociala 

medier till största del ger dem fördelar men att det även finns en del nackdelar. Företag C 

ser däremot endast fördelar med sociala medier där informant C uttrycker att det ger före-

tag möjlighet till en nära och snabb kommunikation med deras kunder, vilket även är något 

som företag A benämner. Både företag A och B nämner att det är enklare att nå ut till en 

större mängd konsumenter, där företag A talar om att det är kostnadsfritt medan företag C 

nämner att det är billigare än traditionella marknadsföring. Detta kan kopplas till vad Cousa-
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ris et al (2016) skriver, att sociala medier gör det enklare för företag att nå marknadsseg-

ment men även att det ger företaget kostnadsfördelar. Företag B och C uttrycker att det på 

ett effektivt sätt går att bygga en relation med konsumenterna där företag B säger att de kan 

förmedla mer än bara pris och produkt, i form av till exempel kunskap, vilket är svårt via tra-

ditionell marknadsföring. Detta kan sättas i relation till vad Zhang et al (2016) nämner där 

sociala medier möjliggör för företag att utveckla en konsumentvarumärkesrelation.  

 

Det som företag A ser som en nackdel med sociala medier är att företaget inte kan styra allt 

som sägs eftersom det inte bara är företaget som kan kommunicera utan även kunderna. 

Detta gör, enligt informant A, att företaget tappar en del av sin kontroll, vilket kan kopplas 

till vad Bruhn et al (2012) konstaterar om att företag idag inte har samma kontroll som tidi-

gare. Företag B anser dock att den största nackdelen med sociala medier är att det är svårt 

att se om marknadsföring med pris och produkt via sociala medier genererar en direkt för-

säljning, men menar att det istället på lång sikt bygger företagets varumärke. Detta är även 

något som företag A talar om där de uttrycker att sociala medier bygger varumärket och i 

längden hoppas på att det leder till en ökad försäljning. Det kan sättas i relation till vad 

Bruhn et al (2012) påpekar, att sociala medier är bättre lämpade än traditionell marknadsfö-

ring för att skapa en företagsimage.  

 

Enligt informant A är det viktigt att varje social kanal fyller en funktion för företaget, där in-

formanten menar att företag redan innan etablering på sociala medier måste ha en tydlig 

bild av hur kanalerna och det som publiceras ska hanteras. Informant B har en liknande upp-

fattning då informanten hellre lägger fokus på färre kanaler än mindre fokus på fler kanaler. 

Att företag bör utvärdera vilka kanaler som är bäst lämpade för sin verksamhet innan företa-

get etablerar sig på sociala medier benämns även av Kaplan & Haenlein (2010). Att begränsa 

sig vid val av sociala kanaler är viktigt för ett företag menar Killian McManus (2015) för att 

skapa ett innehåll av kvalitet på sina kanaler och kunna utnyttja kanalernas kapacitet fullt ut. 

Detta uttrycker informant A genom: 

 

“Sociala medier ger väldigt stora möjligheter att nå ut om man gör det på rätt sätt”. 

 

5.1.1 Diskussion - marknads-/kommunikationsstrategi och kanalval 

Sociala medier är enligt Coursaris et al (2016) en av de snabbast växande marknadsförings-

plattformarna vilket gör att en möjlig utveckling kan leda till att sociala kanaler mer och mer 

kommer att ersätta den traditionella marknadsföringen. Detta eftersom att kunden redan 

befinner sig där, vilket kan styrkas utifrån vad informant B säger om att företag bör möta 

konsumenten på konsumentens villkor, på en plats där konsumenten finns. Dock menar 

både Bruhn et al (2012) och Hanna et al (2011) att det inte endast räcker med sociala medier 

vid sin marknadsföring utan att företag måste kombinera sociala kanaler med traditionell 

marknadsföring. Företag A är däremot ett bra exempel som har nått framgång trots att de 

enbart använder sig av sociala medier. Anledningen beror troligtvis på att de är välkända och 
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på så sätt skapas trafik till butiken automatiskt. Det kan även vara svårt för företaget att an-

vända traditionell marknadsföring då de har som policy att aldrig lämna ut priser och pro-

dukter.  

 

Både företag A och B uttrycker att sociala medier ger både för- och nackdelar medan företag 

C uttrycker endast fördelar med sociala medier. Vi anser dock att det inte enbart ger företag 

C fördelar eftersom det inte går att styra allt som sägs på deras sociala kanaler, vilket kan 

styrkas utifrån Bruhn et al (2012) som nämner att företag idag tappar mer kontroll. Detta 

noterades även vid observationen där företag C fick en del kritik och diskussioner uppstod, 

särskilt kring företagets val av modeller. Det som däremot kan vara bra med att kritiken ges 

via sociala medier, är att företagen får en möjlighet att ge svar, vilket inte går via traditionell 

marknadsföring.  

 

Företag A uttrycker att sociala medier är helt kostnadsfritt medan företag C nämner att soci-

ala medier är billigare än traditionell marknadsföring. Anledningen till denna skillnad, kan 

vara för att företag C använder sponsrade inlägg på deras kanaler vilket innebär att en kost-

nad uppstår. Dock bör åsikten att sociala medier är helt kostnadsfritt ifrågasättas eftersom 

det finns personal som arbetar bakom deras sociala kanaler vilket ger en personalkostnad, 

även om inte sociala medier i sig kostar något.   

 

5.2 Social media strategi  

Eftersom sociala medier är en mycket aktiv och snabbrörlig domän är det enligt Kaplan & 

Haenlein (2010) viktigt att företaget har en riktlinje, en form av strategi, som tillämpas på 

alla sina sociala kanaler. Samtliga företag som har intervjuats utgår ifrån en strategi vid pub-

licering på sociala kanaler. Strategierna skiljer sig till viss del, men det som alla har gemen-

samt är att deras kanaler ska förmedla samma budskap. Detta kan ställas i relation till vad 

Kaplan och Haenlein (2010) menar, där aktiviteterna på ett företags olika kanaler måste vara 

i linje med varandra. 

   

Som grund för all kommunikation som förs via företag A:s sociala medier, utgår de från deras 

varumärkesplattform. Detta är företagets strategi i form av en grundplatta som visuellt ex-

ponerar företaget och hur de vill framställa sig själva. Vid publicering utgår företaget alltid 

från varumärkesplattformen vilket gör att kanalerna blir likvärdiga. Det kan kopplas till ett av 

de teman som Killian & McManus (2015) nämner, att företaget bör vara konsekvent vid pub-

licering för att innehållet på samtliga kanaler ska vara sammanhängande. Företag A visar 

även detta i form av att de har olika vinklar på de olika kanalerna fast med samma budskap.  

 

Till skillnad från företag A utgår företag B från tre grundpelare i all sin kommunikation. Dessa 

är att företaget ska vara mer sport än andra kedjor, företaget ska ha mycket kunskap som de 

ska dela med sig av och företaget ska ha en lokal förankring. Den sista grundpelaren är sär-

skilt viktig för att kunna bygga en nära relation med kunden och för att framhäva mer per-
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sonliga budskap. Ett av de teman som Killian & McManus (2015) beskriver att en strategi 

måste innehålla, är anpassning. Det innebär att företagets kommunikation anpassas efter 

konsumenten för att det ska kännas personligt, vilket företag B:s kommunikation gör genom 

den sista grundpelaren. Eftersom en del av företaget B:s kanaler styrs lokalt har företaget 

tagit fram en handbok för deras sociala medier, vilket som tidigare nämnt och satts i relation 

med Kaplan & Haenlein (2010) gör att företagets alla kanaler får en överensstämmelse.   

 

Företag C har en unik strategi för varje kanal där strategin byggs upp utifrån de olika kana-

lernas styrkor och det som företaget vill uppnå med varje enskild kanal. Detta kan sättas i 

relation till vad Killian & McManus (2015) beskriver, att om företag kan känna igen de möj-

ligheter som olika sociala kanaler kan ge underlättar det att fastställa vilken kampanj som är 

mest lämpad för vilken kanal. Företag C utgår från en aktivitetsplan vid publicering för att 

lättare få en överblick över vilka aktiviteter som passar bäst för respektive social kanal. För 

att utforma aktivitetsplanen gör företaget bland annat löpande konkurrentanalyser samt att 

de dagligen söker inspiration till kommande inlägg, aktiviteter och teman. Att företag bör 

identifiera nya trender för att kunna publicera det som konsumenterna efterfrågar benämns 

även av Sattelberger (2015).  

 

Alla företagen publicerar både säljande och personliga inlägg på sina sociala kanaler där alla 

försöker ha en frekvent uppdatering, vilket framkommit i både intervjuer och observationer. 

Huruvida företagen är mer säljande eller mer personliga skiljer sig åt mellan företagen och 

presenteras i figur 3.  Zhang & Lin (2015) benämner även dem att sociala medier både går att 

använda i ett säljande syfte i form av reklam men även som en kommunikationskanal där 

företaget kan visa en mer personlig bild. Företag A utgår från ett schema vid publicering där 

de strukturerar upp vilka inlägg som ska publiceras, medan företag B istället publicerar efter 

vad som känns intressant och relevant i nuläget. Att företag A utgår från ett schema, kan 

kopplas till vad Killian & McManus (2015) förespråkar om att företag bör använda sig av en 

kalender för att få en översiktlig bild över vilket budskap som ska publiceras på vilken kanal.  

 

Företag A har en policy på deras sociala medier om att aldrig lämna ut pris, om produkterna 

finns i butik i nuläget och de publicerar heller inte några ”gilla-dela-tävlingar”, utan de vill att 

kunderna ska vara så pass nöjda att de delar företagets inlägg frivilligt. Detta är även något 

som Shen et al (2016) nämner där han menar att företaget kan dra nytta av sociala medier 

genom att deras följare kan vidarebefordra reklambudskap eftersom vänners rekommenda-

tioner har en större effekt än marknadsföring direkt från företaget. 

 

Företag C ser deras sociala medier som ett marknadsföringsverktyg, framförallt med tanke 

på deras målgrupp. Utöver sina sociala medier utnyttjar de andras sociala kanaler i form av 

bloggerskor som visar upp deras produkter. Everson et al (2013) menar att företag kan an-

vända sociala medier som ett marknadsföringsverktyg, vilket informant C även uttrycker ge-

nom:  
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”Sociala medier är A och O för ett företags marknadsföring”. 

 

5.2.1 Diskussion - social media strategi 

Samtliga företag som undersökts har en strategi kring sina sociala medier. En likhet, som 

företagen har gemensamt, Där alla företag strävar efter att budskapet på de olika kanalerna, 

ska överensstämma, vilket också bekräftas vid undersökningens observationer. Att företa-

gens strategier i övrigt skiljer sig åt konstaterar vi beror på att företagen dels har olika pro-

duktkategorier och därmed riktar sig till olika målgrupper. Utifrån det behöver företaget en 

strategi som passar det som företaget vill uppnå med deras sociala kanaler. Där vi anser att 

företag A har en mer omfattande strategi än företag B och C. Strategin för företag A är för-

modligen mer omfattande för att sociala medier är den enda marknadsföringskanalen före-

taget använder sig av och därmed läggs både mer fokus och personalresurser den kanalen.  

 

Skillnaden kan även bero på om företaget vill vara mer säljande eller personlig, där Zhang & 

Lin (2015) menar, att de kan använda sina sociala medier utifrån båda perspektiven. Utifrån 

figur 3 visar det sig att företag B är mer personlig medan företag C är mer säljande och före-

tag A lika personliga som säljande. Anledningen till att företag B är personliga på sina sociala 

kanaler, beror troligen på att deras kommunikation utgår från deras grundpelare där företa-

get både ska ha en lokal förankring och sprida mycket kunskap. Det gör att inläggen blir mer 

personliga i form av tips och information. Att företag C är mer säljande på sina sociala kana-

ler kan vara en följd av att företaget publicerar sponsrade inlägg, där dessa har ett innehåll 

av företagets produkter med priser. Företag A är som nämnt tidigare både säljande och per-

sonliga på sina sociala kanaler. Vi konstaterar att detta beror på att företaget endast på en 

kanal visar upp produktbilder, vilket gör att resterande kanaler får ett mer personligt inne-

håll.   

 

5.3 Relationskvalité och interaktion  

Vid observation av företagens sociala medier, har det noterats att de ibland ställer en fråga 

till kunden vid publicering av ett inlägg. Graden av hur många frågor som ställs varierar där 

företag A och B har en högre grad kring hur de försöker skapa en interaktion med kunden, se 

figur 3. För att skapa ytterligare interaktion till kunden publicerar företagen tävlingar. Vilket 

enligt Zhang & Lin (2015) kan leda till att kunderna engagera sig och att en interaktion mel-

lan kund och företag uppstår. På kommentarerna företagen får på inläggen, ges oftast svar 

från samtliga av företagen. Vid observationerna konstateras att företag B och C svarar sina 

följare i större utsträckning än företag A. Detta kan kopplas till vad Zhang et al (2016) talar 

om, att om företag integrerar ofta med sina följare uppstår en interaktivitet. 

 

Det observerades även att samtliga företag publicerar inlägg som har en hög aktualitet där 

särskilt företag B verkar ha lagt ner ett omfattande arbete bakom sina YouTubefilmer som är 

rika på information. Det observerades även att företag B och C publicerar inlägg med ett 

omfattande arbete med bilder av hög kvalité. Detta kan kopplas till vad Zhang et al (2016) 
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nämner, att företaget bör ha en hög informationskvalitet vilket svarar mot att informations-

innehållet är nytt och rikt på information.  

  

Som nämnts tidigare, kan ett engagemang uppstå när företaget försöker skapa inlägg som 

leder till en interaktion med kunden. När engagemanget uppstår kan en relation enligt Zhang 

et al (2016) skapas mellan företag och kund, vilket genererar en relationskvalité. Detta be-

nämner även Killian & McManus (2015), att om företaget befinner sig frekvent på sina socia-

la medier kan en relation skapas. Det kan relateras till att samtliga företag nämner att de valt 

att använda sig av sociala medier för att de vill upprätthålla en relation med sina kunder.  

 

5.3.1 Diskussion - relationskvalité och interaktion 

Samtliga företag ställer frågor i vissa utav de inläggen som publiceras, vilket visar på att före-

tag vill skapa en interaktion, där Zhang & Lin (2015) menar att sociala medier inte automa-

tisk skapar interaktiv kommunikation. Företag A och B ställer frågor i högre grad än företag 

C, se figur 3. Företag C får dock många kommentarer även om inga frågor ställs vilket ändå 

medverkar till att  en interaktion uppstår. Något som observerades är antal kommentarer på 

företag B:s sociala medier inte alltid ökade trots att företaget ställde frågor till inläggen. Det-

ta kan bero på att inläggen som publiceras av företag B har en smal inriktning vilket gör att 

de inte riktar sig till lika många som företag C:s inlägg gör. Det kan även bero på att företag B 

har en äldre målgrupp än företag C, vilket kan göra att följarna inte är lika benägna att kom-

mentera.  

 

Enligt graderingen i figur 3, har företag A inte en lika hög svarsfrekvens på kommentarerna 

som företag B och C. Vi antar att detta beror på att företag får mycket frågor kring vad pro-

dukter kostar samt om dessa finns i butiken för tillfället. Enligt deras policy lämnar företaget 

aldrig ut information om pris och produkt och därför får företaget en lägre svarsfrekvens. 

Innan vi hade observerat företag A:s sociala medier antog vi att detta skulle uppfattas nega-

tivt ur kundens synvinkel men vid observation visade de sig att företaget till största del får 

positiva kommentarer där kunderna istället ger svar till varandra.  

 

Vid observation av företagens sociala medier visade det sig att företag B och C har en högre 

kvalité på det inläggen som publiceras, särskilt film och bildmaterial som är rika på informa-

tion. Det syns att det finns en tydlig planering och engagemang bakom varje bild eller film 

som publiceras.  Företag A däremot har inte en lika hög kvalité på de inlägg som publiceras, 

detta kan vara anmärkningsvärt eftersom företag A har en tydligare strategi och mer perso-

nalresurser än företag B och C. Detta kan dock bero på att företag A har en tanke om att vara 

mer personliga med inlägg direkt från butiken och vad som händer bakom kulisserna.  
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5.4 Community och återkoppling 
Både företag A och C benämner att de upplever att deras sociala kanaler blir som en ”com-

munity”, där båda nämner att kunderna inte enbart kan kommunicera med företaget utan 

även med varandra.  Detta benämner även Shen et al (2016), att företagets sociala medier 

blir en form av ”community” där även konsumenter kan delta och kommunicera med var-

andra. Detta är något som observerats för samtliga företag, där deras följare gärna taggar 

och lämnar svar till varandra. Företag A anser dels detta positivt i form av att de inte behö-

ver bemöta alla kommentarer de får, men även att det kan vara en nackdel i form av att de 

inte kan styra allt som sägs. Koufie et al (2015) menar att den kommunikationen liknar word 

of mouth, vilket är en kommunikation som företaget inte själva kan kontrollera men som kan 

påverka kunderna, både negativt och positivt.  

 

Vid observationerna konstaterades att företagens sociala medier till största del får positiva 

kommentarer, men att det finns inlägg med mer negativ kritik, där alla företag bemötte 

kommentarerna de fick väl, både de negativa och positiva. Under intervjuerna benämnde 

både företag B och C att de försöker ta till sig kundernas feedback för att kunna anpassa in-

nehållet efter vad kunden önskar. Detta kan sättas i relation till vad Killian och McManus 

(2015) nämner, att om företag tar del av vad konsumenterna kommenterar kan de underlät-

ta för dem att planera framtida affärsstrategier och anpassa innehållet efter kunden.  

 

5.4.1 Diskussion - community och återkoppling 

Både företag A och C påpekar att deras sociala medier blir som en ”community” där inte 

bara företagen utan också deras följare kan kommunicera med varandra. Företag B säger 

inte det direkt, men vi tolkar det indirekt både utifrån intervjun och observationen. Det 

styrks genom att informant B nämner att företagets följare ger svar åt varandra vilket skapar 

en gemenskap vilket även iakttogs vid observationen. Dock kan gemenskapen som uppstår 

på företagets sociala medier, inte alltid ses som positiv. Om följarna inom gemenskapen by-

ter riktning på det som inlägget var ämnat till, kan det bli en negativ ton mellan följarna i 

inlägget. Den negativa tonen kan enligt vår uppfattning även riktas mot företaget, där nega-

tiv kritik sprids snabbare än den positiva, det bekräftas av Koufie et al (2015). Killian & 

McManus (2015) påpekar att företag bör vara försiktiga när de ger svar på kommentarer, 

vilket konstaterades vid observation, där företagen bemöter konsumenternas kommentarer 

väl.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION   

I detta avsnitt redovisas det resultat som studien har lett fram till och därmed ges svar på de 

forskningsfrågor som presenterats i början av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras även 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Forskningsfrågor 

Hur kan modeföretag använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg och ger det 

modeföretag några för- respektive nackdelar?  

 

Vår studie visar att företag kan använda sociala medier som ett marknadsföringsverktyg där 

företag A, B och C uttrycker sig om att de arbetar strategiskt med sina sociala medier för att 

marknadsföra sig. Detta kan sättas i relation till vad Everson et al (2013) presenterar om att 

företag kan utnyttja sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Respektive företag som 

studerats i denna undersökning har en egen avdelning eller specifika personer som utifrån 

den strategin företaget har, arbetar med företagets sociala kanaler. Vilket även det tyder på 

att sociala medier går att använda som ett marknadsföringsverktyg eftersom företag lägger 

ner både mer tid och personalresurser på sina sociala kanaler.   

 

De fördelarna som företag A, B och C ser med deras sociala medier är att företagens mål-

grupp finns där vilket gör att företagen lättare kan bygga en relation med deras kunder. 

Samtidigt som företagen kan kommunicera med redan befintliga kunder, kan de även utvid-

ga deras kundgrupp genom att nå ut till en större mängd. De budskapen som företagen för-

medlar via sociala medier sprids snabbt där företagen kan nå ut med mycket information, 

vilket även företagen ser som en fördel. Både företag A och B ser fördelar i form av att före-

taget kan visa upp en mer personlig bild, vilket inte ges möjlighet till via traditionell mark-

nadsföring. Genom att företaget visar en mer personlig bild tror både informant A och B att 

det bygger företagets varumärke. Ytterligare en fördel som både företag A och C nämner är 

att sociala medier till skillnad från traditionell marknadsföring ger företaget kostnadsfördelar 

vilket kan sättas i relation till Coursaris et al (2016) som även nämner det.  

 

Både företag A och B ser även nackdelar med deras sociala medier vilket inte företag C gör. 

Den största nackdelen med företag A och B:s sociala medier är att de inte har möjlighet till 

att kontrollera allt som sägs på deras sociala kanaler. Detta kan dock upplevas både negativt 

men även positivt beroende på vad följarna kommenterar och delar.  

  

Undersökningen visar att fördelarna för modeföretag att arbeta med sociala medier väger 

tyngre än nackdelarna, eftersom det är en plattform där företagens konsumenter befinner 

sig. Det som företagen dock bör se över innan etablering på sociala medier är vilken kanal 

som är mest lämpat för deras ändamål, målgrupp och för vilken typ av meddelande som skall 

kommuniceras, detta i enlighet med Kaplan & Haenlein (2010).  

  



31 
 

Har modeföretagen en kommunikationsstrategi för publicering via deras sociala medier och 

hur är strategin utformad? 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts i denna studie kan vi konstatera att samtliga företag 

har en genomtänkt strategi för publicering på deras sociala kanaler och som tidigare nämnt 

används dessa strategiskt. Detta kan kopplas till Kaplan & Haenlein (2010) som menar att det 

är viktigt att företag har en riktlinje, en form av strategi, som tillämpas på alla deras sociala 

kanaler. Det som alla företag har gemensamt är att de vill att alla deras sociala kanaler ska 

ha en överensstämmelse men det som däremot skiljer företagen åt är att företagens strate-

gier ser olika ut.  

 

Företag A utgår vid publicering på deras sociala kanaler alltid ifrån en varumärkesplattform, 

vilket är företagets grundplatta som visar vilka företaget är och vilka de vill vara. Utöver före-

tagets varumärkesplattform använder sig företaget av ett schema, där budskapen som ska 

kommuniceras ställs upp. Företag B däremot utgår från tre grundpelare som visar vad före-

taget vill uppnå med deras sociala medier. En handbok för företag B:s sociala medier har 

tagits fram som företaget utgår ifrån, vilket blir som en gemensam plattform, vid all publice-

ring på deras sociala kanaler. Till skillnad för företag A och B utgår företag C från en aktivi-

tetsplan som innehåller kommande kampanjer och händelser som utformas utifrån konkur-

rensanalyser och inspirationssökningar.  

 

En likhet som företag A, B och C har är att budskapen utformas först för att sedan fördelas ut 

till den kanalen som företaget anser är mest lämpad. Där företag C utgår från vilka styrkor 

varje kanal har och företag B ser vilket innehåll som är mest intressant och relevant för varje 

kanal. Alla företagen bygger även sitt innehåll på deras sociala kanaler utifrån säsong, högti-

der och kommande evenemang.  

 

Vilken typ av kommunikation och interaktion finns på modeföretagens sociala medier?  

 

Samtliga modeföretag som studerats i denna uppsats har en frekvent uppdatering med flera 

inlägg i veckan på deras sociala kanaler, vilket visar att företagen är aktiva och engagerar sig 

med sina följare. Det som alla företag publicerar på deras sociala kanaler, är produktbilder, 

evenemang och tävlingar. Utöver det publicerar företag A även inlägg kring deras kundklubb 

och om företaget i helhet där följarna får en större inblick, företag B publicerar även erbju-

dande och tips inför evenemang och tävlingar medan företag C även publicerar kampanjer 

och collage.  

 

Företag A har innehållet på deras sociala kanaler som är lika personligt som säljande, där de 

är mer personliga på vissa kanaler och mer säljande på andra. Företag B däremot har ett mer 

personligt innehåll där de försöker ha en kompisrelation till följarna medan företag C har ett 

innehåll som är mer säljande, där fler produktbilder med tillhörande priser publiceras. Till 
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vissa av inläggen ställer företagen tillhörande frågor, som tyder på att företagen försöker att 

skapa en interaktion med deras följare. Företagen ger även ofta svar på de kommentarer 

som följarna ger, där företagen bemöter både de positiva och negativa kommentarerna bra. 

Vid intervjuerna med samtliga företag benämner informanterna att företagen försöker ta till 

sig den kritik och feedback som ges för att kunna anpassa innehållet efter det som följarna 

önskar. Vilket sluter cirkeln och knyter an till vår modell, där företagen tar till sig den feed-

back som ges för att sedan utvärdera och utveckla deras sociala mediestrategier. 

 

6.2 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare kring ämnet sociala medier och få en ännu djupare 

inblick kring i hur ett specifikt företag använder sina sociala medier. För att få ytterligare 

förståelse kring hur ett modeföretag arbetar i verkligheten med deras sociala kanaler hade 

studien kunnat följas upp med att studera ett företag vid deras publiceringar. Med detta 

menar vi att vara med företag på plats och följa arbetet bakom de sociala kanalerna.  

 

För att forska vidare kring hur företag kan arbeta med sociala medier och för att se om det 

verkligen gynnar företaget hade det varit intressant att jämföra företagens lönsamhet innan 

etablering på sociala medier samt efter. Detta särskilt med tanke på att företag A nämner att 

de kan se en direkteffekt av sina sociala medier medan företag B säger att det är svårt att 

mätta om inlägg med pris och produkt genererar en direkt försäljning.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till företag A, B och C 

 

Intervjufrågor – Sociala medier  

1. Varför har ni valt att etablera er på sociala medier? 

2. Varför har ni valt att använda de kanalerna som ni har i dagsläget? 

3. Följer ni en specifik strategi för hur ni publicerar på era sociala kanaler? (till exempel: 

schema, policy, mall) 

4. Vem är ansvarig för vad som publiceras på respektive kanal? (Någon specifik avdel-

ning?) 

5. Hur gör ni för att skapa trafik på era sociala kanaler? 

6. Ser ni sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 

7. Har marknadsföring via sociala medier några fördelar i jämförelse med traditionell 

marknadsföring? 

8. Om du bortser från de specifika kanalerna, vilka för- eller nackdelar ger sociala medi-

er över lag? (Både ur ett kund- och företagsperspektiv) 

 

Djupare frågor för respektive kanal 

1. Vad publiceras på respektive kanal? (Vilket innehåll har respektive kanal) 

2. Hur väljer ni att tala till era följare? (Hur uttrycker ni er?) 

3. Hur ofta publicerar ni på respektive kanal? 

4. Vilken respons får ni på det som ni publicerar på era sociala kanaler?  

5. Hur väljer ni att bemöta de kommentarer som ni får? 

6. Vilka för- och nackdelar ser ni med respektive kanal? 
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Bilaga 2 – Observationsschema till företag A, B och C 

 

1. Vad publiceras på respektive kanal? 

- Används länkning? 

- Tävlingar? 

- Produktbilder? 

2. Hur ofta publiceras inlägg på respektive kanal?  

3. Vilken ton har företagen vid inläggen? 

- Säljande? 

- Personlig? 

4. Vad görs för att skapa interaktivitet? 

5. Svarar dem på kommentarer? 

- Hur dem talar till kunden? 

- Hur lång tid tar det innan en kunds kommentar har fått ett svar? 

6. Hur talar kunderna med varandra? 

7. Hur frekvent delas företagens inlägg? (Mer riktat mot Facebook) 

- Kommenterar kunderna till varandra? 

- Taggar följarna andra personer i inlägget? (Facebook och Instagram) 

8. Vilken respons får de på sina inlägg? 

9. Finns det en tydlig koppling mellan företagens kanaler? 

10. Uppdateras samma innehåll på alla kanaler? 
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