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Abstrakt 

Denna uppsats innehåller en förståelseinriktad analys av hur sociala data från Facebook används inom 
content marketing bland ett urval av kommunikationsbyråer i Stockholm. Uppsatsen förklarar hur 
sociala data används för att skapa content, samt hur sociala data används för att mäta resultat av 
publicerat content på Facebook. Uppsatsen presenterar även en analys begreppet Content Marketing 
genom att ställa olika vetenskapliga definitioner mot varandra. Uppsatsen belyser även den rådande 
bristen på aktuella vetenskapliga publiceringar inom området Content Marketing från ett datadrivet 
perspektiv, vilket motiverar uppsatsens relevans i ett vetenskaplig sammanhang. 
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1 Inledning 
  

 

1.1	Bakgrund	
  
Människor spenderar allt mer tid i den digitala världen. Företag jobbar konstant för att hänga med i den 

digitala utvecklingen och blir tvungna att anpassa sina strategier efter denna fortgående utveckling för 

att inte hamna bakom sina konkurrenter. En viktig faktor för att ett företag ska bli framgångsrikt är 

förmågan att nå fram till sina målgrupper med sitt budskap. Tidigare gjorde man detta med 

marknadsföring genom traditionella medier, såsom radio, tidningar och TV, men i och med den digitala 

transformationen konsumerar vi inte dessa medier på samma sätt som tidigare. Detta har gjort att 

verksamheters marknadsföringsavdelningar har blivit tvungna att anpassa sina strategier för att nå ut till 

sina målgrupper genom de plattformar som de numera befinner sig på. Till en början flyttade man endast 

sin befintliga strategi in i den digitala världen, och fortsatte att producera reklam som man tidigare gjort 

i de traditionella medierna (Glass, Callahan, 2014). Detta har visat sig inte alltid fungera då man kan 

undvika reklam med hjälp av applikationer eller extensions/tillägg i webbläsare. 2015 kunde PageFair 

och Adobe rapportera att över 200 miljoner Internetanvändare har AdBlock installerat (Pagefair och 

Adobe, 2015). Företag har därför blivit tvungna att byta ut den gamla strategin för att anpassa sig till 

den nya digitala världen. Detta har resulterat i att marknadsföringsavdelningar har börjat skapa content 

- texter, bilder, ljud eller film - som målgrupperna valfritt ska vilja konsumera utan att de i första hand 

ser det som reklam. Genom content kan företag numera bygga sina varumärken och nå ut till sina 

målgrupper med sina budskap i deras vardag. Det har blivit det nya sättet för företag att kommunicera 

med sina kunder (CMI, 2014). 

I och med att content spelar en allt större roll vid uppbyggnad av varumärken, jobbar företag konstant 

med att optimera och förbättra sitt content. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av data. Med hjälp 

av data kan man se var målgruppen befinner sig, har för intressen, med mera. Man kan alltså med hjälp 

av data anpassa sitt content för att på bästa sätt nå ut till sin målgrupp. Man använder även data för att 

mäta resultatet av sitt innehåll efter att man publicerat det, för att optimera och kontinuerligt förbättra 

det i en iterativ process (CMI, 2014). 

En källa som är mycket rik på data är sociala medier. Sociala medier kan förse företag med värdefulla 

insikter som gör det enklare att förstå vilka ens kunder är, om de exempelvis gillar fotboll, precis har 

flyttat eller röstade på Donald Trump i valet (Angwin et al, 2016). Därför är det fördelaktigt att ha en 

stark närvaro på sociala medier, framförallt Facebook. Detta eftersom Facebook kan förse företag med 

multidimensionella data om deras kunder, som sedan kan användas för att bland annat skapa content 
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som är relevant och faktiskt kommer att uppskattas av kunderna i större utsträckning än generella 

utskick. Att lära känna sina kunder är av stor vikt för att en verksamhets content marketing ska vara 

effektiv. Enligt Felix, Rauschnabel och Hinsch (2016) har man lättare för att kommunicera med någon 

som man känner, än någon som man inte känner. 

 

1.2	Problemformulering	
	

Enligt Forbes Corporate Communications (2015) har att företag som använder sig av datadriven content 

marketing en sex gånger högre sannolikhet att rapportera större konkurrenskraft och vinst än 

eftersläntrare inom området. Ändå är det många företag som har problem med att applicera insikter 

utvunna från data för att effektivt skapa content (Fugere, 2016). Sociala medier är kanaler som har stort 

fokus på content marketing för att bygga relationer och driva trafik (Crestodina, 2016). Facebook är den 

plattform som sitter på mest sociala data om oss, det vill säga verksamheters kunder. Därför kommer 

denna uppsats att undersöka mer specifikt hur företag använder sig av sociala data från Facebook för 

att ta fram och mäta content. 

Det råder även en debatt mellan kreatörerna och datastrateger inom området. Kreatörerna hävdar att 

data hämmar kreativiteten vid skapande av content vilket i sin tur gör att det mottas sämre av 

målgruppen (Cameron, 2016). Datastrategerna hävdar det motsatta (Cameron, N, 2016). Trots det stora 

värdet i att använda sig av sociala data inom content marketing (Forbes Corporate Communications, 

2015) är det få företag som använder sig av sociala data för att hitta nya affärsmöjligheter och 

målgrupper för deras produkter eller tjänster (CEB , 2014). 

	
	

1.3	Avgränsning	
	

Uppsatsen kommer att undersöka hur content marketing tillsammans med sociala data från Facebook 

används bland ett urval av små till medelstora kommunikationsbyråer i Stockholm. De områden som 

intervjuerna behandlar kommer även att speglas i teoriavsnittet. Content marketing är i sig ett brett 

område som i grunden syftar till att driva trafik till ett företags hemsida för att i sin tur omvandla dessa 

besökare till antingen leads eller kunder. För att göra detta använder man sig av framförallt två tekniker: 

sökordsoptimering och sociala medier (Crestodina, 2016). Uppsatsen kommer främst att undersöka hur 

sociala medier används inom området, men båda teknikerna kommer att presenteras för att ge en 

helomfattande bild av content marketing. 
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Material som används i uppsatsen kommer att vara publicerat efter 2012 för att inte riskera att ha med 

förlegade teorier. Detta är en nödvändig avgränsning då content marketing är ett område som kommit 

att spela en allt mer betydande roll inom marknadsföring de senaste fem åren vilket har gjort att området 

varit i konstant utveckling och hela tiden ändrar sig (Crestodina, 2016). 

Intervjuerna i empirin kommer att behandla B2C (Business to Consumer)-marknadsföring vilket gör att 

uppsatsen endast kommer att fokusera på material som rör just B2C. Detta är en avgränsning som är 

viktig att ta hänsyn till, speciellt för material som rör marknadsföring inom sociala medier, då innehållet 

kan skifta mycket i mål och utmaningar beroende på vilken industri som behandlas (Felix et al., 2016). 

	

1.4	Syfte	och	frågeställning	
	

Syftet med uppsatsen är att göra en förståelseinriktad analys av hur sociala data från facebook kan 

användas inom marknadsföring för att skapa content ämnat att distribueras på sociala kanaler. 

Uppsatsen kommer även att ta reda på hur man mäter resultat av publicerat content. Detta för att 

datadriven content spelar en allt större roll inom marknadsföring för att företag ska nå ut med budskap 

och bygga relationer med sina kunder. Enligt Content Marketing Institute (CMI) var det 88% av B2C 

marknadsförare som påstod sig använda content marketing i deras marknadsföringsstrategi under året 

2016. Ändå kunde Marketing Week rapportera att det i en undersökning framgått att mer än hälften av 

alla marknadsförares anser sig vara ”dåliga” eller ”mycket dåliga” på att använda och utvinna insikter 

från tillgänglig data (Marketing Week, 2016). Det primära syftet med uppsatsen att sammanfatta en 

förståelse hur ett urval av små till medelstora kommunikationsbyråer i Stockholm använder sociala data 

från Facebook för att göra content marketing datadriven. Fokus kommer att ligga på hur dessa byråer 

använder denna sociala data för att skapa och mäta deras content. 

Frågeställning: 

• Hur används sociala data från Facebook vid produktion och mätning av content inom content 

marketing av ett urval små till medelstora kommunikationsbyråer i Stockholm? 

          

1.5	Kunskapsprodukt	
	

Resultatet av uppsatsen är en intervjustudie baserat på ett teoriavsnitt som tagits fram genom en 

litteratursökning inom området. Teorin kommer att presentera vad litteratur säger om content 

marketing, samt hur begreppet definieras. Teorin kommer även att presentera vad sociala data är och 
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hur litteratur föreslår att man bör arbeta med analys av sociala data. Med teorin som grund kommer 

sedan intervjuerna analyseras för att presentera hur sociala data från Facebook används av ett urval 

svenska kommunikationsbyråer som är verksamma inom området datadriven content marketing.  

  

1.6	Disposition	
	

Del 1 - Inledning 

Förklarar bakgrunden till ämnesvalet och även syfte och slutprodukt med uppsatsen. 

Del 2 - Metod 

Förklarar val av metod och hur arbetet har gått till. 

Del 3 - Teori 

Innehåller relevanta begrepp, definitioner och metoder som sammanställts med hjälp av en traditionell 

litteratursökning. Denna del kommer att tillsammans med empirin besvara den frågeställningen. 

Del 4 - Intervjuer 

I denna del presenteras sammanfattningar från tre genomförda intervjuerna. 

Del 5 – Analys 

I analysdelen kommer intervjuer att analyseras med hjälp av begrepp, definitioner och metoder som 

presenterats i teoriavsnittet. 

Del 6 - Slutsats och reflektion 

Denna del innehåller en slutsats där jag besvarar frågeställningen och vad arbetet kommit fram till. Det 

kommer även reflekteras över metodval samt föreslå framtida forskning. 
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2 Metod 
	

I denna del av uppsatsen presenteras val av forskningsstrategi och vilka metoder som har använts. Den 
tar även upp hur datainsamling och dataanalys har gått till för att ge en tydlig bild av hur arbetet har 
genomförts och för att duplicering av arbetet ska vara möjlig. 

	

	

2.1	Formulering	av	forskningsstrategi	
	

Uppsatsens utgångspunkt bygger på en forskningsstrategi som utifrån en traditionell litteratursökning 

presenterar samlade begrepp, definitoner och metoder inom content marketing, sociala data och social 

medieanalys. Dessa begrepp, definitioner och metoder utgör den teoretiska delen av arbetet och kommer 

att presenteras i delen av uppsatsen som heter Datadriven content marketing. Denna del syftar till att 

ge en god förståelse för uppsatsens område, samt för att göra empiri och analys möjlig att förstå. Den 

kommer även att användas för kunna besvara frågan om byråerna i intervjustudien är verksamma inom 

content marketing utifrån teorins definitioner. Denna fråga bör besvaras för att avgöra om 

intervjustudien kan anses vara relevant inom ämnet. 

Uppsatsens empiriska del bygger på en intervjustudie som baseras på tre semistrukturerade intervjuer 

genomförda med personer som är verksamma inom området datadriven content marketing på 

kommunikationsbyråer i Stockholm. Urvalet av information från intervjuerna samt struktur på 

intervjuguiden (bilaga 1), är baserat på delarna från den sammanställda teoriavsnittet. Den empiriska 

delen tillsammans med teoriavsnittet kommer att användas för att besvara frågeställningen; “Hur 

används sociala data från Facebook vid produktion och mätning av content inom content marketing av 

ett urval små till medelstora kommunikationsbyråer i Stockholm?”. 

 

2.2	Teori	
	

Vid insamling av relevant litteratur användes en traditionell litteratursökning där systematisk sökning i 

tillgängliga databaser genomfördes. De databaserna som användes var till en början SpringerLink och 

Google Scholar. Content marketing visade sig vara mycket svårt att hitta vetenskapliga källor till. 

Därför gjorde samma sökning på Google för att samla in artiklar/böcker/blogginlägg skrivna av ledande 

experter inom området. Googlesökningarna gav ett flertal användbara artiklar och böcker som har 

använts. De böcker som använts är välciterade inom området. Författarna har även blivit bekräftade 

som väl ansedda av de intervjuobjekt som deltagit i intervjustudie. 
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2.3	Intervju 	
  

Efter att teoriavsnittet  hade sammanställts påbörjades en intervjustudie som bestod av tre 

semistrukturerade intervjuer med verksamma experter inom området som uppsatsen undersöker. 

Genom att välja ett semistrukturerat upplägg kunde intervjuerna hållas koncentrerade på de delar som 

presenterats i teoriavsnittet. På så sätt kunde intervjuerna styras in på önskvärda områden, samtidigt 

som intervjuobjekten hade möjlighet att komma med nya insikter som tidigare inte kommit upp (Lind 

& Lisper, 1990). Hade istället ostrukturerade intervjuer använts så hade det varit svårare att styra 

samtalen. Samtidigt hade strukturerade intervjuer istället varit för styrande vilket hade gjort det svårt 

för nya insikter att komma fram (Oates, 2006). Intervjuobjekten visade sig vara väl lämpade för 

uppsatsens ändamål då det framgick hur sociala data används tillsammans med contentproduktion. 

 

 

2.3.1 Intervju            
                                                               

Frågor som användes under intervjun går att finna i bilaga 1. Den modell som användes i de semi-

strukturerade intervjuerna följer ett upplägg som rekommenderas av Crawford (1997) och de 

intervjuerna bestod utav fyra huvuddelar vilka är: 

 

The warm-up; här låg fokus på att intervjuobjekten fick berätta om sitt arbete, sin roll och sin respektive 

byrå.  

Explore Discussion points; här presenterades temat på uppsatsen och vad som önskades behandlas 

under intervjun. Intervjuobjekten blev även tillfrågade om de hade några funderingar kring upplägget 

och om de ansåg att vi borde gå in på ytterligare detaljer kring caset. Mindre delfrågor ställdes även för 

att komma in på ämnet som intervjun skulle bahandla. 

Core Discussion; här ställdes de huvudsakliga frågor som planerats innan intervjun.  

Summarising; kort sammanfattning av vad som framgått i intervjun. 

 

2.3.2 Granskning av intervju 
	

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades samtalen för att lättare kunna analysera vad som sagts. 

Detta gjordes i direkt anslutning till intervjun. Transkriberingen gav möjligheten att lugnt och metodiskt 

analysera allt material vilket gjorde det lättare att förstå de olika delarna av intervjuerna och sätta det i 

kontext till uppsatsen. Efter att ha transkriberat samtalen och gjort en sammanfattning, skickades dem 

till intervjuobjekten för granskning. Det för att kunna vara säker på att ingen viktig del hade uteblivit 
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eller något missförståtts. Intervjuobjekten fick även några följdfrågor angående delar av intervjuerna 

som varit svåra att förstå. Sammanfattningen blev bekräftad och frågorna besvarade. 

 

Metodiken för granskning och analys av insamlad data för den teoretiska delen har varit en kvalitativ 

analys. Detta eftersom data som använts i uppsatsen har varit kvalitativ det vill säga icke-numerisk data, 

bestående av texter, bilder och ljud. Detta är vanligtvis den huvudsakliga typen av data som behandlas 

vid fallstudier (Oates, 2006). För att få struktur på analysen av data, sammanställdes all data för den 

teoretiska delen innan analysen påbörjas. Data bestod till största delen av dokument och litteratur. 

 

Analysen av intervjun gjordes genom att transkribera samtalen med intervjuobjekten så att även 

informationen blev i textformat innan analysdelen av uppsatsen behandlades. Efter att intervjuerna var 

transkriberade analyserades texten och teman som var gemensamma i de olika delarna av intervjun 

identifierades (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter sammanställdes de teman som återkom i 

samtliga intervjuer och som kunde kopplas till relevant teori. Slutligen jämfördes dessa i analysdelen 

av uppsatsen. Eftersom intervjufrågor hade tagits fram med teoriavsnittet som grund, var det enkelt att 

ta fram teman i intervjuerna som gick att koppla till teorin. 
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3 Datadriven Content Marketing 
  

Följande del av uppsatsen beskriver på vad content marketing är, samt de enskilda delar som content 

marketing består av. Störst fokus riktias på hur sociala medier och framför allt Facebook används, för 

att presentera hur och varför sociala data används. Dessa teorier kommer att användas i undersökningen 

av intervjuerna samt i analysen. 

 

3.1	Data	och	content	marketings	utveckling	
	

Enligt D’angelo (2012) debuterade de första internetannonserna 1994. Då hade annonser en click- 

through-rate (CTR) på 78%. Idag ligger den på närmare 0,001%. CTR räknas ut genom att ta antal klick 

en annons fått, genom det totala antalet visningar annonsen haft (Lui et al, 2015). Då var online-

marknadsföring bara en digital version av offline-marknadsföring. Det som senare kom att ändra på hur 

man såg på online-marknadsföring var dels en snabbt fallande siffra på CTR, men framförallt tillgången 

och användningen av data (Glass, Callahan, 2014). Marknadsförare började med hjälp av data lista ut 

vilka som blev exponerade för deras annonser och kunde därefter börja anpassa innehållet. Man visste 

numera vilka man skulle nå ut till med annonsering, något som sedan marknadsföringens begynnelse 

har varit en av de mest fundamentala frågorna i samband med annonsering (Glass, Callahan, 2014). 

Man kunde även börja mäta hur väl annonser togs emot av den tänkta målgruppen, något som också 

varit mycket svårt inom offline-marknadsföring. Online-marknadsföring tog en ny vändning efter att 

sociala medier började bli allt mer etablerade. Det som gjorde sociala medier som Facebook och Twitter 

så användbara, var all sociala data som kunde utvinnas om deras användare. Nu kunde marknadsförare 

segmentera deras målgrupper för att skapa innehåll specifikt anpassat för mindre grupper. Sociala 

medier gjorde det även lättare att mäta hur väl annonser och publicerat innehåll nådde ut till sina 

målgrupper (Glass, Callahan, 2014). 

 

 

3.2	Content	marketing	
  

Content marketing är ett brett begrepp och kan betyda olika saker beroende på kontext och vem som 

definierar det. Rancati och Gordini (2014) tar upp bristen på relevant litteratur inom ämnet som en 

anledning till varför det råder skilda meningar om begreppets definition. I deras litteraturstudie 

sammanfattades de nio mest centrala artiklarna som rör ämnet och innehåller en definition av begreppet 

content marketing. Dessa artiklar är publicerade mellan 2000 och 2014. Under detta tidsspann kan man 

se att begreppet förändras löpande. Utifrån de nio utvalda artiklarna kunde Rancati et. al (2014) 
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extrahera några gemensamma nämnare. Författarna bakom definitionerna är eniga om att Content 

Marketing sak producera content som är unikt, värdefullt, dynamiskt och mer relevant än 

konkurrenternas (Handley and Chapman, 2010, 2011; Lieb, 2011; Jefferson and Tanton, 2013; Rose 

and Pulizzi, 2011). Själva materialet som produceras måste kunna;  

1.  Intressera och engagera, samtidigt som det ska informera och utbilda mottagaren 

2.  Kommunicera värdet som verksamheten och deras produkter eller tjänster ger 

3.  Vara proaktivt och dynamiskt för att kunna utvecklas över tid. 

Rancati et al. (2014) gör efter den sammanfattade litteraturstudien sin egna sammanfattning som följer; 

“We define the Content Marketing as being a tool to share content, but also to create value and high 

returns along with the financial means of customer distribution, attraction, involvement, acquisition 

and retention.” 

Med hänsyn till att litteraturstudien och definitionen av begreppet gjordes 2014, är det aktuellt att 

jämföra denna med hur begreppet definieras idag. CMI:s definition används i ett flertal vetenskapliga 

artiklar för att förklara begreppet. Det i kombination med att de ger sin definition av begreppet på deras 

hemsida, har lett till slutsatsen att källan är trovärdig och uppdaterad. CMI:s (2017) definition av 

Content Marketing lyder som följer; 

“Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, 

relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to 

drive profitable customer action.” (CMI, 2017). 

CMI ger även en beskrivning av vilka egenskaper innehållet inom Content Marketing bör ha. De skriver 

att innehållet ska vara relevant för specifika segment av marknaden och ska väcka uppmärksamhet och 

intresse, samt utveckla varaktiga relationer med kunderna som ska ligga i linje med organisationens 

mål. Till skillnad från traditionell marknadsföring så avbryter inte content marketing användarens flöde 

av innehåll. Innehållet ämnar istället vara en del av flödet (Crestodina, 2016).    

   

I följande delar går vi in på tekniker som används för att uppnå syftet som förklaras i stycket ovan. 

Dessa delar kommer att beskriva de trafikkällor och tekniker som används i dessa, som vid 

implementering i sin strategi genererar leads och sälj för verksamheten, vilket är det huvudsakliga målet 

med Content Marketing (Rakic, Rakic, 2014). 
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3.2.1 Sökordsoptimering 
  
Sökordsoptimering, eller Search Engine Optimazation (SEO), är den teknik som används för att 

optimera trafik till verksamheters hemsidor. Crestodonia (2017) skriver att källor för den trafik som kan 

optimeras med hjälp av SEO är organisk trafik (trafik från länkar, exempelvis i facebookinlägg) och 

direkttrafik (trafik från sökmotorer). Organisk trafik från facebook kommer att behandlas i senare 

kapitel, därför fokuserar denna del på trafik från sökmotorer. Eftersom två tredjedelar av alla sökningar 

sker på Google (Search IT channel, 2012), kommer denna del att fokusera på just Google och hur SEO 

används där. 

Nyckeln inom SEO är att ha värdefullt content på verksamhetens sida och att Googles algortimer ska 

förstå värdet i materialet. Denna algoritm kallas för PageRank, och mäter värdet i materialet som finns 

på hemsidor (Crestodonia, 2017). För att hjälpa Googles PageRank med att förstå värdet i 

verksamhetens content, vill man ha många länkar från andra relevanta sidor. Lyckas man med det 

kommer Google att ge sidan en högre ranking vilket gör det enklare för människor att hitta 

verksamheten, så att de sedan kan ta del det innehåll som går att finna på hemsidan.  

SEO är ett brett och mångsidigt område. Vissa delar är mer relevanta för content marketing än andra. 

Crestodonia (2017) tar upp två huvudsakliga aktiviteter som man bör tas i beaktning för att lyckas med 

att driva trafik till sitt content med hjälp av SEO. Den första är sökordsanalys, som går ut på att välja 

rätt sökord där länk från sökmotorn till verksamhetens sida kommer att synas på. Det optimala 

nyckelordet har hög volym, låg konkurrens och ska även vara relevant för verksamheten (Baye, M. R, 

2016). Det andra är länkpopularitet, som bygger på att desto fler externa sidor som länkar till en 

verksamhets hemsida, desto större är sannolikheten att verksamhetens sida kommer visas högt upp för 

relevanta sökord. Till exempel om många sidor som handlar om exempelvis sjöfart länkar till en sida 

som handlar om båtar, så indikerar det att sidan är relevant för det ämnet. Har sidorna om sjöfart även 

mycket trafik så väger dessa länkar ännu tyngre. För både sökordsanalys och länkpopularitet är en 

nyckelingrediens bra content. Om en sida inte har bra content som lockar besökare, fungerar varken 

sökordsanalys eller länkpopularitet. 

 

3.2.2 Sociala medier 
  
Trafik från sociala medier är ett direkt resultat av en aktivitet. De flesta klick, delningar och 

kommenterar sker inom timmar efter att man postat inlägget. För att sociala medier ska kunna generera 

trafik så kräver denna teknik kontinuerlig uppmärksamhet och arbete på ett sätt som skiljer sig från 
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andra tekniker. Om man slutar publicera innehåll på sociala medier så försvinner trafiken från den källan 

(Crestodina, 2017). 

En utmaning med sociala medier är att det är svårt att förutspå vad en verksamhets följare kommer att 

engagera sig i. Det finns inget tydligt recept på hur content bör utformas för att det ska bli viralt eller 

driva stor mängd trafik till en verksamhets sida. Om sociala medier utnyttjas på rätt sätt kan det dock 

vara ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa ett konstant flöde av trafik. Det ger oftast snabbt resultat 

efter ett inlägg med content har publicerats. Gör du ett inlägg idag genererar det inlägget trafik idag. 

Men det krävs att man har byggt upp en följarbas, vilket kan ta mycket lång tid, men är väl värt mödan 

när man gjort det (Crestodina, 2017). 

Sociala medier har en väldigt specifik fördel när det kommer till att generera trafik. Dessa plattformar 

låter företag skapa relationer med människor som själva skapar content, som i sin tur kan generera 

länkar till verksamhetens sida (Felix, R 2016). En viktig framgångsfaktor för att nå ut med sitt innehåll 

är att först och främst fokusera på att nå ut till dessa människor. Dessa människor kan ha en mängd 

olika roller. Det kan vara allt från journalister och forskare, till bloggare (Crestodina, 2017). 

Att posta inlägg med följares egna content är bara en typ av inlägg på sociala medier. Enligt Crestodina 

(2017) finns det tre typer av inlägg.      

• 1⁄3 av inläggen är verksamhetens egna content. 

• 1⁄3 är nyheter, ideer och råd från andra människor inom industrin. 

• 1⁄3 är inlägg med personlig interaktion, där man kanske tackar sina följare, besvarar frågor eller 

pratar med vissa följare direkt. 

Tillsammans driver dessa inlägg trafik, bygger varumärke, expanderar nätverk och till slut ökar 

verksamhetens ranking på Google och ökar försäljning. 

  

3.3	Dataanalys	
	

  

3.3.1 Sociala data 
 
Sociala data är ett begrepp som definieras som all data som har hög volym, velocitet, varietet, är högst 

semantisk och genereras från medier som innefattar social interaktion och sociala handlingar på internet 

(Olshannikova et al, 2017). Sociala data ska kunna samlas och analyseras för att ta fram modeller för 

sociala interaktionsmönster och beteenden. I artikeln tar man upp följande exempel på olika källor där 
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sociala data kan hämtas; bloggar, micro-bloggar, sociala nätverk, delnings- och videoplattformar, 

sociala nyheter och spel, samt crowd sourcing- och samarbetstjänster. All data från dessa källor kan ses 

som sociala data. Kahns (2015) beskrivning av sociala data ligger i linje med den som ges av 

Olshannikova et al. (2017). 

Olshannikova et al. (2017) tar de även upp hur det primära syftet med sociala data är att utvinna insikter 

sociala interaktioner online för deskriptiva och prediktiva syften för att följaktligen influera människor 

i olika beslut. Deskriptiva analyser syftar till att beskriva hur något ser ut. Prediktiva ämnar att beskriva 

hur något kommer att se ut (Kahn, 2015). 

För marknadsförare som publicerar content på sociala kanaler kommer ofta den mest användbara data 

från att övervaka och analysera innehåll som redan är publicerat. Man bör undersöka vilket content 

följare engagerar sig mest i, vilken typ av innehåll får mest uppmärksamhet. Därefter kan de undersöka 

de faktorer som gör innehållet framgångsrikt, och till sist tillämpa dessa insikter för att skapa mer sådant 

innehåll. Denna typ av databaserad innehållsstrategi kan öka effektiviteten i marknadsföringskampanjer 

för innehåll genom att göra det möjligt för marknadsförare att skapa content som är mer riktat, relevant 

och intressant för sin publik (Forbes insight and turn, 2015). 

  

3.3.2 Analys av sociala data 
  
Kahn (2015) nämner att två av de största fördelarna med att analysera data från sociala medier är att 

man dels kan mäta vilket content som man postat över sina sociala kanaler bäst tas emot av avsändarens 

målgrupp. Samtidigt kan man även använda samma mätning för att förbättra innehållet i nästa inlägg. 

Kahn (2015) sammannfattar nyttan i social medieanalys som något verksamheter bör använda sig av 

för att göra det möjligt att ta välinformerade och insiktsfulla beslut, för att på så sätt höja sannolikheten 

att öka försäljningen. Enligt Lee (2018) är den största fördelen med social medieanalys att verksamheter 

kan lära känna sin målgrupp och enklare bygga en upp relation mellan verksamhet och kund. Som en 

konsekvens av bättre relationer med kunder och målgrupper ger det verksamheter en konkurrensfördel 

över andra som inte känner målgruppen lika väl. Kahn (2017) delar upp analys av sociala data i sju 

olika lager utefter vilket format datan kommer i, eller hur de genereras: 

- Text 
- Nätverk 
- Handlingar  
- Hyperlänkar  
- Mobil 
- Geografisk 
- Sökmotorer 
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Nedan kommer det lager som utgörs av handlingar att beskrivas. Handlingar är det lager som är mest 

aktuellt att använda vid analys av sociala data från Facebook (Kahn, 2015). 

Handlingar 

När Kahn pratar om handlingar inom sociala medier så innebär det extrahering, analys och tolkning av 

likes, dislikes, delningar, mentions, och uppmaningar. Handlingsanalys används till största del för att 

mäta popularitet, inflytande på sociala medier. Det är dessa handlingar som är mest betydelsefulla för 

marknadsförare. Handlingarna kan ses som ett sätt för användare att uttrycka symboliska reaktioner på 

content i sociala kanaler. Dessa uttryck är ett enkelt sätt att snabbt kunna visa känslor på, vilket gör det 

mycket värdefullt för företag, speciellt inom marknadsföring (Stieglitza, 2015). 

Enligt Kahn kan social medieanalys ta tre olika former; Deskriptiv analys, Prediktiv analys och 

Normativ analys. Normativ ämnar att beskriva hur något bör vara (Kahn, 2015). Av dessa så inkluderas 

handlingar och text som de två lager som är de tydligaste exemplen på deskriptiv analys, och är också 

den typ av analys av sociala data som till störst del används. Deskriptiv analys av sociala data används 

genom att samla in och beskriva data i form av visuella rapporter som ska hjälpa verksamheter att förstå 

problem och se möjligheter. Kahn nämner att den prediktiva analysen inte används till någon större del 

inom social medieanalys (Kahn, 2015). Stieglitza (2015) å andra sidan, påstår att den prediktiva 

analysen är den mest användbara när det kommer till social medieanalys.  
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3.3.3 Sex-stegs-processen 
  
Något som är centralt för analys av sociala data, är enligt Kahn, att den består av en iterativ process som 

kan delas upp i sex olika steg. Denna sex-stegs-process används för att beskriva insikter utvunna från 

sociala data. Processen består av följande steg. 

 

 
Figur 1. Kahns sex-stegs-process som används vid analys av sociala data 

 
Identifiering 

Denna del består av att söka och identifiera rätt källa för informationen ur ett analytiskt perspektiv. 

Eftersom sociala data kommer i enorma mängder och ofta är väldigt mångsidigt, är det mycket viktigt 

att ställa rätt fråga som ska rama in exakt vad för slags data man behöver. Källan utgörs i de flesta fall 

av de största social medierna som Facebook, Twitter, Youtube, Instagram etc. Men vilken av dessa 

källor man väljer kan spela stor roll då det beror på vilken målgrupp och vad för slags data man är ute 

efter (Kahn, 2015).     

Extrahering 

Vilken typ av data, och storleken på den, bestämmer vilken typ av extraheringsmetod som är bäst 

lämpad. Extraheringsmetod bestämmer i sin tur vilken typ av verktyg som ska användas. Mindre 

mängder data som kan föras in manuellt i den egna analysen kan man använda sociala mediers egna 

verktyg, exempelvis Facebooks Insight. Rör det sig om större mängder med större mångsidighet i 

format, lämpar sig extrahering av data genom API:n (Application Programming Interface) bäst, 

eftersom man då kan få in data automatiskt i tredjehandsverktyg för analys av datan (Kahn, 2015). 
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Städning 

I detta steg städar man bort data som man inte vill eller behöver använda, samt att man ser till att all 

data man samlat in är i samma format för att göra nästa steg möjligt (Kahn, 2015).   

Analys 

I detta steg analyserar man den städade datan för att kunna utvinna insikter från datan. Vilket lager man 

analyserar styr vilken analysteknik man använder, som i sin tur styr vilken typ av verktyg som används. 

Idag finns verktyg som till stor del hjälper till att hitta användbara insikter i datan (Kahn, 2015).  

Visualisering 

För att kunna använda sig av insikter som kan utvinnas från data är det viktigt att kommunicera dessa 

på ett tydligt sätt. Därför är datavisualisering mycket viktigt vid social medieanalys (Kielman and 

Thomas 2009). Detta är något som visar sig vara särskilt viktigt vid större datamängder. Precis som vid 

analysering av datan, så bestämmer även det här lagret av medieanalys vilken visualiseringsteknik som 

lämpar sig bäst.    

Tolkning 

Att tolka och översätta analyser till värdefulla insikter förklarar Kahn som den konstnärliga delen av 

sex- stegs-processen. Denna del kräver mänskliga bedömningar baserat på expertis inom området som 

analyseras. I detta steg kan man antingen producera lättillgängliga analytiska resultat, eller förbättra 

redan existerande analysmodeller. Den första delen kräver att man utbildar analytiker och dataforskare 

till att kunna producera lättanvända visuella resultat. Den andra fokuserar på att hjälpa ledningen att 

fatta beslut baserat på data (Kahn, 2015). 

 

3.3.4 Fyra-stegs-processen 
	

Även Lee (2018) föreslår en iterativ process av social medieanalys. Lees process består av fyra steg: 

Develop key social media metrics, Choose, monitor, and listen to social media platforms, Perform social 

media analytics och slutligen Build social media intelligence. Det första steget föreslår att börja med att 

ta fram mätetal baserat på vad verksamheten vill veta om sin målgrupp (Grimes, 2013). Det andra steget 

tar upp vikten av att välja vilken social platform målgruppen befinner sig på i kombination med var de 

uppsatta mätetalen går att finna. Det är även i detta steg verktyg för att extrahera data väljs ut, beroende 

på plattform och mätetal. I det tredje steget analyseras och visualiseras den extraherade datan för att 

utvinna insikter och kunna se vad för slutsatser man kan dra från insikterna. Innan analysering bör även 

data städas för att inte ha med redundant eller irrelevant data med i analysen. I det sista steget förklarar 

Lee att sociala medieanalys, som är något som berättar om vad som redan hänt, bör göras om till Social 
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Media Intelligence, som ämnar att skapa förståelse för vad som bör göras härnäst. Detta görs genom att 

kommunicera ut insikter från dataanalysen till berörda intressenter, för att med hjälp av personer med 

insikt i verksamheten ska kunna besvara frågor om varför dataanalysen visar det den faktisk visar, för 

att sedan kunna ta beslut baserat på det. Lee förslår att verksamheter bör arbeta iterativt för att mäta de 

åtgärder som tagits i sista steget, genom att börja om på steg ett för att se om åtgärderna gett ett önskvärt 

resultat eller inte (Lee, 2018). 
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4 Intervjustudie 
  

I följande avsnitt presenteras tre genomförde intervjuerna. Inledningsvis kommer intervjuobjekten och 

deras byråer att kort presenteras, för att sedan följas av en sammanfattning av den genomförda intervjun. 

  

  

4.1	Intervju	A	
 

4.1.1 Presentation av Byrå A och Intervjuobjekt A 
  
Byrå A är en tillväxt- och kommunikationsbyrå som endast är fyra år gammal. Byrån har som ambition 

att hjälpa digitala företag att skapa tillväxt och resultat online. De är framför allt aktiva inom fem olika 

områden; SEO, SEM (betald marknadsföring på sökmotorer), Facebookannonsering, 

Displayannonsering och Content marketing. Personalstyrkan består av strateger och analytiker. Byrån 

har ingen contentproduktion inom företaget utan denna del outsourcas. Intervjuobjekt A har en ettårig 

utbildning inom Digital Strategy på Nackademin, som är en yrkeshögskola. Tidigare erfarenhet ligger 

inom digital strategi och att driva egna verksamheter inom en rad olika områden. På byrå A jobbar 

intervjuobjektet som digital strateg. 

  

4.1.2 Sammanställning av intervju A 
  

Byrå A delar in dagens digitala marknadsföring i fyra olika affärsområden; Strategy, creativity, 

performance och technology. Dessa områden har enligt byrån tidigare varit uppdelade i olika silos som 

arbetat isolerat, men att de idag har en mer vertikal symbios tack vara performance, vilket är ett annat 

ord för mätning. Genom att koppla samman datapunkter i de övriga tre delarna, kan man på sätt få dem 

att arbeta tillsammans.     

När byrå A får en ny klient, använder de en modell för att ta fram en nulägesanalys av klientens kunskap 

om sin egen kund. Med hjälp av modellen undersöker de dels om klienten vet vad en kund är värd, hur 

många köp en genomsnittskund gör, men också andra mätpunkter som t.ex. vad de har för marginal på 

sina tjänster eller produkter. 

Efter att undersökt vad klienten har för mätpunkter kring sin affär och kund, ser byrån närmare på vad 

det är för värde som klienten kan erbjuda sin kund. Vad skapar de för värde, och varför ska kunden 

köpa produkten eller tjänsten av just dem? Detta kopplar man sedan till upplevelsen kunden får då de 

kommer i kontakt med klientens content i de olika stegen av kundresan. Efter det undersöker man hur 
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klienten jobbar med att distribuera sitt content på facebook och hur det tas emot av den tänkta 

målgruppen. Mätpunkter som byrån lägger fokus på är gillamarkeringar, delningar och kommentarer. 

Detta för att kunna följa upp och jämföra längre fram när deras eget content börjar användas. Vidare 

undersöker de hur bra klienten är på att utvinna insikter från deras tillgängliga mätpunkter.  

Efter att de genomfört sin nulägesanalys så försöker byrå A konkretisera vad de lärt sig om klientens 

kund och försöker hitta vad kunden har för problem som klienten kan tänkas lösa. När det är gjort tar 

de fram ett flertal personas som de kommer att rikta materialet mot när det kommer till 

contentproduktionen. En persona är en fiktiv person som används för att ge en bild av hur personer i en 

målgrupp kan se ut. Personas är en viktig del i byråns strategi, speciellt när det kommer till 

contentmarknadsföring. Detta eftersom contentmarknadsföring ska skapa ett värde för mottagaren. Om 

byrån inte vet vilka de riktar sig mot, blir detta mycket svårt. Eftersom detta är ett tidigt stadie av 

contentproduktionen så har de oftast inte tillräckligt med data för att kunna bekräfta att de personas som 

de tagit fram faktiskt finns. De är än så länge mycket hypotetiska. En persona kan till exempel vara 

modemedveten och vill ha snygga produkter, medan en annan kan ha ett stort intresse av teknik. Då 

skapar man utifrån dessa personas en pitch, som är en text som ska fånga personans intresse, 

tillsammans med en bild eller kort klipp. Här använder byrån sig av en databas som innehåller bilder 

som automatiskt genereras till deras pitch baserat vad deras pitch innehåller för ämne, och taggar i 

bilderna som beskriver vad bilderna innehåller. Genom att sedan testa det på facebook, så kan byrån få 

mycket snabb feedback på vilka personas som ser ut att finnas eller inte. Här är det viktigt med spridning 

vilket gör att de fokuserar på vilket engagemang det släppta materialet får. Här är facebook optimalt att 

använda, dels för att byrån på ett billigt sätt kan nå ut till många, men framför allt för att kunna optimera 

sitt content baserat på resultaten. Genom att kontinuerligt jobba med sitt material på detta sätt i en 

iterativ process, kommer byrån att för varje produktionscykel få en bättre bild av hur klientens kund ser 

ut, och vilket material som kunden finner ett värde i.   

När de sedan kan se i analysen av den sociala data de fått in kopplat till det innehåll som släppts, att 

några personas svarat bättre på deras content än andra, så gör de sedan en vidare analys av materialet 

för att tolka vad det var som gjorde att personan svarade på det. När de har fått en tillräckligt bra bild 

av klientens kund och fått en bra bild av material som fungerar mot denna kund, så börjar de skala upp 

produktionen och lägga mer pengar på materialet. Nu är det inte längre spridning som är viktig, utan 

konvertering. Här vill man att kunden ska ta sig från facebook till klientens hemsida där själva 

konverteringen äger rum. Det kan vara antingen ett köp eller att kunden att lämnar sin mailadress. 
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4.2	Intervju	B	
	

  

4.2.1 Presentation av Byrå B och intervjuobjekt B 
  

Byrå	B	 är	en	renodlad	kommunikationsbyrå	som	framförallt	 jobbar	med	B2C-marknadsföring.	

Byrån	 tillhör	 ett	 nätverk	 som	 som	 är	 världens	 största	 inom	 PR	 och	 kommunikation.	

Intervjuobjektet	 har	 en	 utbildning	 inom	 interaktiv	 kommunikation	 på	 Berghs	 School	 of	

Communication.	 Yrkselivet	 har	 präglats	 av	 yrken	 som	 copywriter	 och	 content	 strateg.	 Idag	

arbetar	 intervjuobjekt	B	på	byrå	B	som	Content	strategist	på	sociala	kanaler.	 Intervjuobjektet	

anser	Byrå	B	vara	en	datadriven	contentbyrå.	

	

4.2.2 Sammanställning av intervju B 
  
När Byrå B tar sig an en ny klient, så börjar de med att undersöka hur deras content presterar i dagsläget. 

Detta för att kunna göra en indexering att använda som en baslinje att jämföra med när de själva börjar 

producera och släppa content. På så sätt kan de se om de är inne på rätt spår eller inte genom att se hur 

byråns material ligger till i förhållande till baslinjen. 

Först undersöker de vilka sociala kanaler klienten är aktiv på. Efter det går byrån in i respektive kanal 

och tar ut sociala data från dessa för att få en bild av engagemang och räckvidd av deras tidigare content. 

Dessa två faktorer ligger till största del som grund till den uppsatta baslinjen.  

Efter att byrån satt upp en baslinje, börjar de producera content i mycket små skalor. Tanken med den 

småskaliga produktionen är att hålla det kostnadseffektivt och inte ta upp för mycket av budgeten 

eftersom byrån ännu inte vet hur klientens målgrupp fungerar eller vilken typ av content målgruppen 

hittar värde i. För att ta reda på det börjar byrån oftast med att testa deras material på Twitter då det är 

en mer förlåtande platform när det kommer till att lägga upp en stor mängd material. Ser de att ett visst 

ämne eller område skapar engagemang där, tar byrån det sedan vidare och anpassar det till facebook. 

När de sedan har börjat lägga upp material på facebook letar man efter inlägg som sticker ut och tas 

emot bättre än andra. Här mäter man räckvidd och engagemang genom att mäta facebook-actions som 

gillamarkeringar, delningar, visningar och kommentarer. Beroende på vad klienten har för mål med 

kampanjen, varierar det vilken typ av action som är viktigast. Är det en politisk organisation som vill 

skapa debatt, är det kommentarer. Är det en firma som vill nå ut till många och visa att de finns, 

fokuserar man mer på spridning och delningar av inlägg. 
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När byrån hittar inlägg som presterar bättre än andra, så undersöker de vad det kan vara i materialet 

som gör att det fungerade bättre. Detta är en kreativ del i arbetet. Byrån försöker hitta trender i materialet 

som pekar på någon gemensam nämnare. Det kan exempelvis vara materialets format, längd, 

dramaturgi, eller något som att man ser en röd tråd i det visuella. Detta är oftast svårt att se med hjälp 

av datat, utan det är mer en fråga om tolkning av datat. 

Byråns benämning på nästa steg i den iterativa processen har de valt att kalla förädlingspyramid. Den 

jobbar de med genom att publicera material för att sedan optimera materialet i cykler. På så sätt kan de 

testa de delar byrån tror vara de bidragande faktorerna till varför ett visst content presterade bättre än 

andra, och sedan få svar på det i nästa cykel, genom att släppa content som fokuserar mer på de 

faktorerna. På så sätt blir deras content mer och mer träffsäkert, samtidigt som det ger byrån än bättre 

och bättre bild av vem deras klients kund är och kan rikta sitt material mer effektivt. 

Efter tillräckligt många cykler i förädlingspyramiden, kan de komma fram till ett nischat material som 

innehåller flera olika delar som visat sig framgångsrikt i olika stadier av förädlingspyramiden. 

Slutresultatet skulle exempelvis kunna vara att matvideor som är 30 sekunder långa, och som visar en 

färdig rätt efter 15 sekunder, fungerar jättebra mot en viss del av målgruppen. Då börjar de skala upp 

produktionen av materialet, eftersom det inte längre är en chansning. Vid det här laget har byrån samlat 

på sig så pass mycket insikter att de vet att målgruppen kommer att ta emot den typen av content. 

Nu behöver materialet inte endast släppas mot facebook, utan insikter utvunna från material som släppts 

på Facebook, kan även användas och skalas upp i andra kanaler. Så länge man vet att man kan hitta 

samma målgrupp någon annanstans. Detta är enligt intervjuobjekt en av anledningarna till varför 

facebook är så bra att jobba med. Facebook är en bra kanal att jobba med för att nå ut till klienters 

kunder på ett billigt sätt, men den kan också användas som en källa för att utvinna data att använda i 

andra kanaler. Detta kan göras snabbt, enkelt, och kostnadseffektivt. Intervjuobjekt B menar att det 

svåra inte ligger i att utvinna insikter eller samla in data, utan att kommunicera dessa insikter mot 

kreatörerna som skapar materialet. Analys och kreation är två områden som tidigare varit mycket 

åtskilda, men som idag behöver samspela för att uppnå högsta möjlig värde i materialet som skapas. 
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4.3	Intervju	C	
	

  

4.3.1 Presentation av Byrå C och intervjuobjekt C 
	

Byrå C är en contentbyrå som jobbar med B2C marknadsföring. De har varit aktiva i nio år, och jobbade 

till en början med att producera content till tryckta tidningar. Idag jobbar byrån till största delen med 

att producera content till digitala kanaler, framför allt till företag som är verksamma inom e-handel. 

Intervjuobjektet är VD för byrån, men jobbar även som projektledare inom den dagliga verksamheten. 

Intervjuobjektet anser inte att byrån är datadriven, men att de använder sig av sociala data vid 

contentproduktion. Anledningen till varför intervjuobjektet inte anser byrån vara datadriven, är för att 

de inte har någon anställd som jobbar endast med dataanalys, utan personalstyrkan består istället av 

kommunikatörer, journalister och fotografer. Intervjuobjektet själv är utbildad ingenjör på Chalmers 

universitet, men har sedan examen drivit egna företag som har fokuserat på content marknadsföring. 

  

4.3.2 Sammanställning av intervju C 
	

Byrå C har en contentstrategi i tre olika delar. De kallar delarna för strategi, planering samt produktion 

och distribution. I strategifasen undersöker byrån sin klients varumärke, vilka de är, hur deras målgrupp 

ser ut samt vad klienten vill kommunicera. För byrå C handlar det oftast om att skapa medvetenhet i 

klienternas målgrupp om nya varor som de vill sälja. Detta eftersom nästan alla deras klienter är 

verksamma inom e-handel. När byrån sedan tagit fram vad som ska kommuniceras och mot vilka, 

skapar de flera olika innehållskategorier som bestämmer vad innehållet ska handla om. Olika kategorier 

kan vara utbildande, beslutsfattande eller underhållande. Dessa olika delar tas fram genom en process 

där man spekulerar kring olika ideer om vad målgruppen vill ha, helt baserat på byråns anställdas 

kreativitet. 

Efter att en strategi tagits fram, målgrupp satts upp och innehållskategorier utformats, börjar byrån ta 

fram mätbara siffror som ska användas under uppföljning för att kunna se hur de levererar. Detta är en 

del av deras planering. De mätbara siffror som tas fram kommer att följas upp under en 

tremånaderscykel. Med denna tremånaderscykel innebär det att byrå C sätter sig ner med sin klient var 

tredje månad, och tillsammans kollar på de mätpunkter de tagit fram, för att se hur bra deras material 

presterat. Det som presterat bra ska då undersökas närmare för att försöka hitta vad det var i materialet 

som gjorde att det levererade. Byrå C har inte själva några analytiker, utan även denna del jobbar byråns 

anställdas kreatörer med. Vissa har bra förståelse för dataanalysen, medans vissa inte har det. 



	 22	

Vid delat content på facebook fokuserar byrå C mycket på sociala data som antal delningar, 

gillamarkeringar och kommentarer på deras inlägg. Ett inlägg som lyckats engagera många i deras 

målgrupp ses som lyckat material. Förutom engagemang på facebook, kollar även byrå C på hur deras 

material lyckats driva trafik till klientens hemsida. Eftersom deras klienter oftast är ehandlare, följer de 

upp trafik från deras inlägg, och ser hur den trafiken konverterar till försäljning i deras webshopp. Ett 

inlägg som kanske inte ha så stort engagemang, men som genererar sälj på hemsidan, ses också som 

framgångsrikt material. 

Vid produktion och spridning ingår delar som hur mycket som ska läggas på spridning i form av betald 

plats, som annonser på facebook. Byrå C använder sig av detta för att nå ut till specifika användare som 

har en demografisk data som stämmer överens med genomsnittspersonen som följer deras klienters 

facebooksidor. Det här använder de sig av för att nå ut till följare som kanske inte känner till deras 

klienter, eller bara inte följer deras facebooksida. Här väljer byrån också hur deras content ska visas, 

beroende på om de vill ha många likes, kommentarer eller delningar. Detta styrs genom att innehållet 

presenteras i flödet på olika sätt. 
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5 Analys 
  

I denna del av arbetet kommer insamlat material från det empiriska materialet analyseras med hälp av 

den teoretiska, för att sedan kunna dra slutsatser och följaktligen kunna besvara forskningsfrågan. 

Analysen kommer att utgå från sammanställda delar från teoriavsnittet samt intervjustudien för att ge 

en tydlig bild av hur sociala data används för att optimera content. Genom att analysera likheter och 

olikheter i teori och praktik kommer slutsatser kunna dras kring tillförlitligheten i det insamlade 

materialet och följaktligen tillförlitligheten i kunskapsunderlaget i sin helhet. 

  

5.1	Content	Marketing	
  
Eftersom content marketing varit det centrala begreppet i arbetet är det viktigt att analysera hur det 

definieras i litteratur. Motiveringen till varför en tydlig definiering behövs hänvisas det till Rancati och 

Gordini (2014) som tar upp hur bristen på vetenskaplig litteratur inom om området lett till varierande 

definitioner kring begreppet. 

Av de definitioner som framgår i teoriavsnittet har Rancati och Gordini (2014) valts ut eftersom den 

har störst tillförlitlighet då den är en sammanställning av nio olika definitioner från vetenskapliga 

artiklar. Denna definition anses vara aktuell än idag då den ligger i linje med definitionen som inhämtas 

från CMI:s hemsida. Ur Rancati och Gordini  artiklar sammanställdes även tre punkter som förklarar 

vad det producerade materialet i Content Marketing bör göra. Dessa punkter används i stycket som 

följer för att kritiskt undersöka om byråerna i intervjustudien kan betraktas som byråer som arbetar med 

Content Marketing: 

Intressera och engagera, samtidigt som det ska informera och utbilda mottagaren. 

Samtliga byråer påpekar att det är av stor vikt att det content som produceras och distribueras ska 

engagera mottagaren. De förklarar att engagemanget är viktigt för att materialet ska få spridning och nå 

ut till så många som möjligt. Byrå A använder även materialet för att kommunicera en lösning på ett 

problem som de tror att deras klient kan lösa. Byrå C brukar kategorisera sitt material där en av 

kategorierna är utbildning. Byrå B lägger stor vikt på material som skapar engagemang och tar det 

vidare i den iterativa processen för att utveckla det, precis som Byrå A och C. 

Kommunicera värdet som verksamheten och deras produkter eller tjänster ger. 

Byrå A lägger mycket fokus i sin nulägesanalys på att ta reda på vad exakt det är för värde som deras 

klient kan skapa för deras kunder. De tar även fram hypoteser på vad för olika problem kunderna kan 

ha och hur deras klient skulle kunna lösa dessa. Lösningen på det hypotetiska problemet kommuniceras 



	 24	

sedan i materialet. Byrå B nämner aldrig vikten av att kommunicera värdet av vad verksamheten gör. 

Byrå C har som en del i strategifasen att ta reda på vad deras klienter vill kommunicera, och att det ofta 

handlar om att kommunicera vilka nya varor deras klienter har. 

Vara proaktivt och dynamiskt för att kunna utvecklas över tid. 

Samtliga byråer arbetar iterativt med sitt content vilket utvecklas i andra stycket av del 5.2.2. Deras 

iterativa processtänk med materialet innebär att det utvecklas över tid och följaktligen är dynamiskt. 

	

	

5.2	Användning	av	sociala	data	vid	produktion	och	mätning	av	content	
	

5.2.1 Syftet med att använda sociala data 
  
Olshannikova et al. (2017) förklarar hur det primära syftet med sociala data är att utvinna insikter från 

sociala interaktioner online för deskriptiva och prediktiva syften för att följaktligen influera människor 

i olika beslut. Kahn (2015) å andra sidan ser inte analys av sociala data som ett verktyg för att prediktiv 

analys. I empirin påpekar samtliga intervjuobjekten att det faktiskt är något som används för att försöka 

förstå och förutse vad klienters kunder och personas kommer att uppskatta för typ av content. Kahn 

påstår att sociala data är användbart för att skapa en förståelse för vad en användares målgrupp gillar 

för typ av content. Byrå A och B använder, precis som Kahn förslår, analys av sociala data genom att 

undersöka tidigare publicerat content för att skapa bild av vem målgruppen är och vad de är intresserade 

av. Detta tillsammans med kreativ tolkning av detta data ligger till grund för den första cykeln av 

contentproduktion. Byrå C skiljer sig lite åt här, i den bemärkelsen att byrån inte använder sociala data 

vid första cykeln, utan istället är kreativitet det som används för att sätta igång den iterativa 

contentproduktionen. 

 

5.2.2 Den iterativa processen 
  

Det iterativa processtänket som tas upp i teorin i form av Kahns (2015) sex-stegs-process, Lees (2018) 

fyra-stegs-process, men även av Olshannikova et al. (2017) artikel om sociala data. Även artikeln från 

Forbes corporate communications (2015) handlar det till stor del om att upptäcka beteendemönster och 

sedan applicera dessa i nästa produktionscykel för att skapa innehåll som den tänkta målgruppen vill ta 

del av. Kahns och Lees processer innehåller många likheter, med undantag från att Kahn har med 

städning som ett viktigt moment i sin process medan Lee inte har det. För byrå A och byrå C används 
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sociala data tillsammans med content, inte bara för att skapa bättre content, utan också för att skapa en 

bättre bild av målgruppen, eller att stärka hypoteser om personas som deras klienter har. Kahn nämner 

att en av de största fördelarna med analys av sociala data på Facebook är att analysen kan användas för 

att optimera content. Något som var gemensamt för byrå A och B, var att de ser ett slut på den iterativa 

processen, något som byrå C inte gjorde. Byrå A och Byrå B hade som mål att skala upp produktionen 

och använda en större del av budgeten när de hade gått igenom det iterativa processen tillräckligt många 

gånger för att veta säkert vem hur målgruppen ser ut och vilken typ av content de finner ett värde i. 

Samtliga byråer arbetar iterativt med sin contentproduktion och analys av sociala data, dock på olika 

sätt. Byrå C har betydligt längre iterationscyklar än byrå A och byrå B. Istället för att utnyttja den snabba 

feedback som går att få på släppt material och direkt använda det för att tolka och anpassa content direkt, 

som Byrå A och B gör, så jobbar Byrå C istället med tremånaderscykler. Kahn (2015) förklarar att 

analys av handlingar på Facebook är mycket värdefullt för företag eftersom det ger byråer snabb 

feedback på hur målgruppen tar emot materialet. Detta är något som byrå A och B tar vara på i och med 

deras korta cyklar. Byrå C å andra sidan går miste om denna snabba feedback då deras cyklar är 

betydligt längre. 

  

5.2.3 Visualisering och mätetal 
  
Visualisering av datat är en viktig del för Byrå B, då de jobbar nära med kreatörer som behöver förstå 

vad dataanalysen från facebook betyder. Det är upp till analytikerna att kunna kommunicera insikterna 

i datat till kreatörerna så att de kan använda dessa när de producerar content. Detta är något som ligger 

i linje med Kahns (2015) visualiseringdel i sex-stegs-processen. Kahn nämner att just denna teknik 

lämpar sig bra för att hitta teman i datat. Byrå A har sin contentproduktion mer automatiserad tack vara 

databasen av bilder som de använder sig av. Hos byrå C analyseras datat själva av kreatörerna. 

Mätetalen som samtliga byråer använder sig av är till störst del gillamarkeringar, delningar, 

kommentarer och visningar. Dessa kallar Kahn för handlingar och beskrivs som de viktigaste lagret av 

data för marknadsförare. Denna typ av mätetal, eller lager av sociala data, används till störst grad för 

att göra deskriptiva analyser, vilket ligger i linje med hur samtliga byråer arbetar med sin mätning. Byrå 

B nämner att de väljer mätetal baserat på vad klienten vill veta om sin målgrupp, vilket är precis vad 

Lee (2018) föreslår med sin fyra-stegs-process. 
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6 Slutsats och reflektion 
  

Följande del ämnar att reflektera kring föregående analys av det empiriska materialet. Det kommer även 

att reflekteras kring huruvida metoden för arbetet varit lämplig. Frågeställningen som presenterades i 

den inledande delen kommer även att besvaras, för att sedan lägga fram förslag på framtida forskning.  

  

6.1	Slutsatser	
		

Sökordsanalys nämns som en viktig del av content marketing av Crestodina (2017). Bra och relevant 

innehåll bidrar till att potentiella kunder lättare hittar till verksamhetens sidor och sociala kanaler. De 

metoder som byråerna arbetar efter med sitt innehåll i de iterativa processerna skapar bättre innehåll 

vilket i sin tur leder till bättre synlighet i sökordsmoterer.  

Byrå A och B använder data till stor del som ett verktyg för att få inblandade delar i deras strategi att 

arbete i symbios. Byrå C gör det till viss del, men mer som en fingervisning i skapandeprocessen, där 

kreativitet ses som något viktigare. Identifiering och Städning upptar inte så stor del av byråernas interna 

processer då Facebooks egna verktyg gör dessa steg enkla, speciellt när störst fokus ligger på att 

analysera handlingar. Identifiering används på så sätt att samtliga byråer lägger fokus på att undersöka 

handlingar på facebook, och dessa är mycket lätta att identifiera. Städning eftersom det finns enkla 

verktyg och färdiga API:er att använda. 

Något som är anmärkningsvärt är hur lite den ledande litteraturen inom content marketing går in på 

användandet av data. Crestodonia (2017) som hänvisas flitigt till i artiklar som rör ämnet, tar inte upp 

använding av sociala data, eller data över huvudtaget som en viktig del inom området. Detsamma gäller 

för nästan samtlig litteratur och för vetenskapliga artiklar relaterade till ämnet. Vidare så framgår det i 

empirin att samtliga byråer använder sig av sociala data vid contentproduktion, framför allt byrå A och 

B. Detta beror med största sannolikhet på att denna kombination av sociala dataanalys och content 

marketing är ett nytt sätt att jobba på. Men också för att contentbyråer, där de ledande experterna arbetar, 

väljer att publicera eget material i form av white papers eller böcker, snarare än vetenskapliga artiklar. 

På så sätt använder de materialet själva, genom just content marketing.  
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6.2	Svar	på	frågeställning	
	

Hur	 används	 sociala	 data	 från	 Facebook	 vid	 produktion	 och	mätning	 av	 content	 inom	 content	

marketing	av	ett	urval	små	till	medelstora	kommunikationsbyråer	i	Stockholm?	

	

Sociala	 data	 från	 Facebook	 används	 av	 de	 intervjuade	 byråerna	 för	 att	 i	 en	 iterativ	 process	

publicera	optimerat	content	i	sina	klienters	sociala	kanaler	för	att	 lära	känna	deras	målgrupp.	

Detta	görs	genom	att	analysera	vilket	content	som	mottagarna	svarar	bäst	på,	och	sedan	göra	en	

kreativ	tolkning	för	att	försöka	hitta	de	bidragande	faktorerna.	Efter	att	de	byggt	en	hypotes	på	

vilka	faktorer	som	skulle	kunna	ligga	bakom	de	framgångsrika	contentpubliceringarna,	så	skapar	

man	nytt	content	utifrån	dessa	faktorer.	Genom	att	sedan	publicera	det	nya	materialet	och	mäta	

det,	kan	de	bekräfta	vilka	faktorer	som	var	de	bidragande	genom	analys	av	den	sociala	data	och	

se	vad	klientens	målgrupp	svarade	bäst	på.	Denna	iterativa	process	använder	samtliga	byråer,	

och	är	 även	en	som	rekommenderas	inom	relevant	litteratur.	Genom	att	använda	sig	av	denna	

iterativa	process	så	får	byråerna	inte	bara	insikt	i	vilken	typ	av	material	som	klientens	målgrupp	

finner	ett	värde	i,	utan	det	skapar	även	en	bättre	bild	av	hur	klientens	målgrupp	ser	ut.	De	kan	

genom	att	bekräfta	hypoteser	kring	hur	målgruppen	ser	ut,	 och	vad	de	gillar,	publicera	riktat	

content	mot	en	viss	typ	av	människor	och	sedan	mäta	hur	materialet	togs	emot.	Som	ett	resultat	

av	att	lära	känna	sin	målgrupp	och	vad	de	gillar,	så	kan	dessa	insikter	leda	till	att	fler	personer	

som	 är	 intresserade	 av	 klientens	 produkter	 eller	 tjänster,	 hittar	 till	 deras	 verksamhet,	 och	

slutligen	genomför	ett	köp.	

  

6.3	Reflektion	om	metod	
  
För uppsatsens syfte, det vill säga att göra ett förståelseinriktat arbete, har metoderna varit passande. 

Att först samla viktiga begrepp, definitioner och metoder från aktuell litteratur inom området, och sedan 

genomföra en intervjustudie, visade sig ge ett bra underlag för att arbetet ska kunna ses som tillförlitligt. 

Teorin som samlats in ämnar att reda ut begreppet content marketing då det är nytt och till viss del 

outforskat, speciellt i vetenskapliga artiklar. Samt att öka förståelsen för de olika delar som används vid 

content marketing och analys av sociala data. Genom att samla denna teori blir det möjligt att förstå 

byråernas strategi i empirin, samt kunna säkerställa att byråerna bedriver Content Marketing enligt hur 

litteratur definierar Content Marketing. 
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6.4	Framtida	forskning	
  

I den inledande delen hänvisas det till en artikel som tar upp den rådande debatten kring hur mycket 

dataanalys ska användas inom kreativa arbeten, och huruvida dataanalys hämmar det kreativa arbetet 

eller inte. I den teoretiska delen nämns å andra sidan vikten av att använda dataanalys för att content 

ska ses som relevant för målgruppen, och inte som brus eller ointressant på Facebook. Dessa två sidor 

är intressanta att följa då byråerna i dessa fall på olika sätt använder sig av kreativitet och kommunicerar 

insikter utvunna från data till kreatörer på olika nivåer. Denna relation anser jag bekräfta att debatten 

om Data vs. Creativity är högst aktuell, och jag anser efter uppsatsens genomförande att frågan om i 

vilken mån dataanalys bör användas i kreativa processer, och huruvida det hämmar kreativitet eller är 

nödvändigt, är fortsatt intressant och relevant. 
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Bilaga	1	

 

The warm-up: 
• Vad är din roll på byrån? 
• Vad har du för tidigare erfarenhet? 
• Vad har du för utbildning? 
• etc. 

 
Explore discussion points: 

• Hur definierar du content marketing? 
• Hur ser du att content marketing har ändrats senaste åren? 
• Hur har analys av sociala data inom marknadsföring ändrats senaste åren? 

 
Core discussion: 

• Hur ser processen ut vid analys av sociala data från facebook på er byrå? 
• Hur använder ni insikter utvunna från analys av social data från facebook inom er content 

marketing strategi? 
 
Summarising: 

• Här sammanfattas vad som framgått i intervjun för att säkerställa att inget har missuppfattats. 
	


