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Sammanfattning 

Under de senaste åren har det utvecklats en rad nya applikationer på internet, så kallade 

sociala medier, där användare kan interagera med varandra på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt. Antalet användare av sociala medier, ökar ständigt och företag börjar inse potentialen 

att använda dem i sin marknadsföring. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och förklara hur marknadsföring i sociala medier 

skiljer sig från traditionell marknadsföring samt hur de olika delarna av sociala medier kan 

användas i marknadsföringsprocessen. För att kunna göra detta har vi samlat in och studerat 

både primär och sekundär kvalitativ data. Primär data har vi erhållit genom intervjuer med tre 

personer som dagligen arbetar med marknadsföring inom sociala medier. Sekundär data har 

samlats från böcker och artiklar.  

Resultatet från vår undersökning visar att det finns stora skillnader mellan marknadsföring i 

sociala medier och traditionell marknadsföring. Den viktigaste skillnaden är att 

marknadsföringen sker genom en dialog istället för en monolog. Sociala medier erbjuder 

företag möjligheten att interagera med sina konsumenter på ett nytt sätt. Sociala medier kan 

även användas av företag för att få information om produktutveckling, konsumentnöjdhet och 

segmentering på ett smidigare och billigare sätt än med traditionella medier.  

 

Nyckelord: social medier, internetmarknadsföring, Web 2.0, bloggmarknadsföring 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsens ämne. Syftet med uppsatsen kommer att 

diskuteras och frågeställningen kommer att formuleras. Målet med kapitlet är att skapa ett 

intresse och en förståelse för ämnet. 

”...until now, you've never been able to reach a potential audience in the millions 

without buying expensive advertising or getting media coverage.” - David M. Scott 

(2007 s.xxiv), bloggare och författare 

1.1. Bakgrund 
Internet är väldigt mångfacetterat. Den nya teknikutvecklingen har gjort internet full av nya 

applikationer som exempelvis sociala nätvärk, bloggar, forum och datorspelssidor. Dessa 

applikationer kallas bland annat sociala medier och erbjuder användaren möjligheter att dela 

idéer, samarbeta, handla, debattera, socialisera, läsa minutfärska nyheter, underhållas och 

skriva inför en publik (Mayfeld, 2008). Alla med en uppkoppling kan ta del av den nya 

arenan, stora delar av befolkningen i världens I-länder använder sociala medier dagligen. De 

nya medierna är ett nytt steg i utvecklingen av internet. Studier har visat att unga konsumenter 

redan har integrerat dessa nya applikationer i sitt vardagsliv. Enligt en studie av Alloy 

Marketing & Media deltar 96 procent av USA:s tonåringar i dessa medier minst en gång varje 

vecka (BizReport.com, 27 juni 2009). Enligt Social Network Practitioner Consensus Survey 

från maj 2007 använder 50 procent av alla yrkesverksamma de nya applikationerna 

(BizReport.com, 5 juni 2009)  

Uppkomsten av social media som en marknadsföringskanal är en nyhet för många företag och 

organisationer (Drury, 2008:274). Sociala medier ger marknadsförare nya utmaningar. Genom 

att addera nya kanaler till sin marknadsföringsmix kan företag öka sin konkurrenskraft 

(Geyskens, Gielens & Dekimpe, 2002:102). 

En av de personer som insåg möjligheterna med marknadsföring i sociala medier är USA:s 

nuvarande president Barack Obama. Han använde sig av de nya internetapplikationerna och 

fick genom dessa in stora delar av donationerna till sin valkampanj (Holahan, 2008). Detta 

lyckades han med genom att nå ut till människor via bland annat bloggar och filmer på sidor 

för multimediadelning(För exempel se bilaga 1.1).  
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Företag bör ställa sig frågan: Går det att arbeta med marknadsföring på samma sätt som i 

andra medier? Svenska politiker som bloggar inför Europavalet 2009, fick hård kritik för att 

de försökte marknadsföra sig på samma sätt som i traditionella medier (Stiernstedt, 2009). En 

befogad fråga är då, vad kan man tillämpa av marknadsföringsteori och vad bör man inte 

försöka göra, vid marknadsföring i sociala medier? 

1.2. Syfte 
Att undersöka och förklara hur marknadsföring i sociala medier skiljer sig från traditionell 

marknadsföring enligt praktiker. Uppsatsen syftar även till att förklara hur praktiker använder 

de olika delarna av sociala medier i marknadsföringsprocessen. 

1.3. Forskningsfråga för studien  

 Hur skiljer sig marknadsföring i sociala medier från traditionell marknadsföring? 

 Hur använder praktiker de olika delarna av sociala medier i 

marknadsföringsprocessen? 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt. För att förstå hur ett företag 

kan marknadsföra sig i sociala medier är det viktigt att känna till vilka applikationer som 

finns att tillgå och grundteorier inom marknadsföring. I bilaga 1 presenteras exempel på de 

olika applikationerna och företag som arbetar med dem.  

2.1. Vad är sociala medier, WEB 2.0? 

Sociala medier, eller WEB 2.0 är den nya kategorin internetapplikationer som tillåter 

människor att dela erfarenheter och innehåll, till exempel videofilmer, fotografier, bilder, text, 

idéer, åsikter, skvaller eller nyheter. Det finns ännu ingen generellt accepterad definition och 

gränsdragning för termen sociala medier
1
, men Constantinides och Fountain (2008:232) 

ställer upp en definition:  

”Social media is a collection of open-source, interactive and user-controlled 

applications expanding the experience, knowledge and market power of the users as 

participants in business and social processes. Social media applications support the 

creation of informal users’ network facilitating the flow of ideas and knowledge by 

allowing the efficient generation, dissemination, sharing and editing/refining of 

informational content.”  – Constantinides och Fountain (2008:232) 

Denna definition stämmer väl överens med som stämmer överens med hur andra författare 

beskriver begreppet, (Drury, 2008 & Eyrich et al., 2008). Sociala medier ger användare 

möjlighet att integrera internet i sin vardag. Detta leder i sin tur till att människors sätt att 

kommunicera, fatta beslut, socialisera och interagera med varandra förändras. Constantinides 

och Fountain (2008), Eyrich, Padman & Sweetser (2008) ser de två termerna sociala medier 

och Web 2.0 som identiska. Detta skiljer sig från Mayfeld (2008) som ser termen sociala 

medier som den sociala delen av Web 2.0, symboliserat i deltagande, öppenhet, diskussion. 

Drury (2008:274) lägger även han tyngd på ordet ”sociala”, som den viktigaste delen av 

sociala medier. Många företagare, konsumenter och även marknadsförare har missförstått 

konceptet genom att lägga för stort fokus på ”medier”, anser han. Constantinides & Fountain 

                                                           
1
Marknadsföring i sociala medier är lätt att blanda ihop med social marknadsföring. Termen social 

marknadsföring innebär ett sätt att försöka genomföra en reform hos en grupp människor med målet att det skall 

gynna gruppen eller samhället i stort (Kotler, 1975:283). Exempel på detta är alkoholproducerande företags 

budskap att inte dricka alkohol när man ska köra bil eller ungdomsförbunds antirasismkampanjer. 
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(2008:232) skriver, att sociala medier har påverkat marknadens maktstruktur, delar av makten 

har gått från producenterna mot konsumenterna. Mycket på grund av att konsumenter på 

internet har tillgång till en reservoar av information och val som tidigare inte var tillgänglig.  

Sociala medier kan delas upp i fem huvudkategorier:  

Blogg: förkortning av webb-logg, en applikation där frekventa inlägg med användargenererat 

innehåll publiceras. Bloggens besökare kan i de flesta fall kommentera ett publicerat inlägg. 

Detta är specifikt för bloggen. Kommentarer på och argument för och emot inlägg, skapar en 

form av diskussion eller dialog (Corcoran, Paul & Zorbach, 2006:148).  

Bloggar är den snabbast växande kategorin bland sociala medier och det uppskattas att det i 

april 2009 startas 190 000 nya bloggar varje dag (Wikipedia, 2009). Med detta följer en stor 

nomenklatur på de som är inblandade. Den som skriver en blogg är en bloggare, det vill säga 

den personen bloggar. På internet har man möjlighet att länka ihop sidor, genom att trycka på 

en länk på en hemsida kan man komma till en ny. Bloggar delas vanligen in i kategorier 

beroende på dess budskap, till exempel politiska bloggar, sportbloggar, dagboksbloggar eller 

företagsbloggar. Bloggar länkar ofta vidare till andra bloggar inom samma kategori, vilket ger 

upphov till ett nätverk av liknande bloggar (Bilaga 1.2). Alla människor som är engagerade i 

bloggar har gett upphov till termen bloggosfär, som beskriver världen av bloggar (Anderson, 

2007). Den teknologiska utvecklingen har lett till att digital media kan integreras i bloggen, 

Foto- och videobloggar är två exempel på detta.  

Sociala nätverk (Communities): Applikationer som tillåter användaren att bygga en egen 

personlig hemsida. Denna sida blir tillgänglig för andra användare för att kommunicera och 

dela personligt innehåll (Bilaga 1.3).  

Multimediadelning: Tjänster som underlättar sparande och delning av multimedia, som 

videofilmer, bilder och ljud. Miljontals människor deltar i att utbyta olika former av media på 

sidor som dessa (Bilaga 1.1).  

Flödesläsare: En applikation som tillåter användaren att automatiskt kontrollera ett önskat 

informationsflöde från internetsidor eller bloggar utan att själv behöva besöka sidan (Bilaga 

1.4). Flödesläsaren kombinerar information som nyheter, sportresultat, väderprognoser eller 

referensmaterial från olika källor och gör den tillgänglig för användaren (PCmag, 2009). 

Wikis: En internetsida vars innehåll lätt kan blir redigerat av tillåtna användare. Ett exempel är 

fria encyklopedier (Bilaga 1.5). Dess framgång har lett till att konceptet wiki som ett 
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samarbetsverktyg har blivit känt. Wikis har en så kallad historikfunktion där användare kan 

läsa, gå tillbaka och eventuellt återställa tidigare versioner.  

2.2. Marknadsföringens grunder 

Ett traditionellt sätt att beskriva marknadsföring är de aktiviteter som överbygger gap som kan 

finnas mellan produktion och konsumtion av en produkt, ett relativt vitt omfattande begrepp. 

Dessa gap kan till exempel vara geografiskt avstånd eller likheter och skillnader mellan hur 

säljaren uppfattar konsumentens efterfrågan och hur konsumenten uppfattar sina behov 

(Ljung, Nilsson & Olsson, 1998).  

Marknadsföringsprocessen kan delas upp i tre beståndsdelar:  

1. Identifiera och lokalisera användarens behov och efterfrågan  

2. Uttrycka konsumenternas behov i form av en konkret produkt eller tjänst  

3. Utföra gapöverbyggande aktiviteter så att produkten eller tjänsten blir tillgänglig för 

konsumenten. 

Kotler och Keller (2006:236) menar att marknadsförarens jobb inte är slut vid försäljning utan 

det är av ytterst stor vikt att studera hur nöjda konsumenterna är efter sina köp och hur de 

använder produkten.  Geyskens, Gielens & Dekimpe (2001) förklarar att för att ett företag ska 

kunna marknadsföra sig på ett effektivt sätt är det kritiskt att företaget har kunskap om 

konsumenternas behov och marknadskunskap för att kunna möta dessa. Sådan information 

kan fås genom marknadsundersökningar, insamling av information som senare ligger till 

grund för beslut och utveckling av strategier. Marknadsundersökningar i sig garanterar inte 

framgång utan ett företag kan öka sin konkurrenskraft genom att på ett intelligent sätt använda 

den insamlade informationen. Vid traditionella marknadsundersökningar ingår oftast tre 

parter: (1) företaget som sponsrar undersökningen, (2) leverantören som utformar och 

genomför undersökningen och (3) de svarande som ger informationen.  

Ett sätt för att samla in kvalitativ information om vad konsumenter tycker och tänker är att 

använda sig av fokusgruppsdiskussioner. Detta är en process där idéer eller lösningar till ett 

marknadsföringsproblem fås genom att en mindre grupp konsumenter, vanligtvis 5-9 stycken. 

Företaget samlar ofta information från gruppen genom att uppmana och lyssna till 

diskussioner och åsikter om företaget. 
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Det är av stor vikt att marknadsföring riktas mot den konsumentgrupp som är intressant för 

företaget. Det kan göras genom att marknaden delas in i konsumentgrupper, segment. 

Medlemmarna i varje grupp har likartade behov och önskemål. Hur olika konsumentsegment 

skiljs åt beror på företagets tjänst eller produkt. Ljung, et al., (1998:74) definierar 

marknadssegmentering enligt följande:  

”Den process som under vilken företag grupperar sin marknad. Grupperingen baseras 

på faktiska eller förväntade olikheter i deras beteenden. Vid denna gruppering utgår 

man inte från kundernas beteende i allmänhet, utan från kundernas förväntade 

reaktioner på det säljande företagets marknadsföring.”  

Traditionell marknadsföring har oftast riktat sig mot massmarknader, där utgångspunkten varit 

att alla konsumenter är lika. Det har ansetts vara svårt att individanpassa marknadsföring, 

vilket Ansari och Mela (2003:131), är det optimala. Enligt Montgomery (2001:91) har 

internets utveckling givit marknadsförare möjligheten till att i en större utsträckning än 

tidigare adressera konsumenter som individer. Ansari och Mela (2003:131) menar att 

individanpassade marknadsföringslösningar är ett effektivt sätt för företag att värva nya 

konsumenter, behålla gamla och skapa långsiktiga och framgångsrika relationer. 

2.3. Sociala medier som marknadsföringskanal 

Det finns en rad olika verktyg för marknadsföring. Annonser, TV, sponsring och mässor, är 

några exempel. Sociala medier har under de senaste åren utvecklats till nya verktyg för 

marknadsföring. Det finns vissa som är skeptiska till dess användning. Singh, Veron-Jackson 

& Cullinance (2008) anser att marknadsförare bara skall använda verktyg där konsumenter 

och marknadsförare har lika mycket makt och sociala medier ger användarna nya möjligheter 

vilket påverkar marknadens maktstruktur. Constantinides & Fountain (2008:232) förklarar att 

den förändrade maktstrukturen beror på att konsumenter får tillgång till information och 

valmöjligheter som tidigare inte var tillgänglig. Detta förändrar konsumenternas attityd, vilket 

gör att nya behov, värderingar och köpbeteenden hor konsumenten träder fram. Drury 

(2008:275) menar att konsumenternas ökade konsumentmakt är ett hälsosamt fenomen som 

leder till att traditionella medier och marknadsföringssätt tappar mark gällande påverkan av 

konsumenter.  

De senare åren har marknadsföring i sociala medier ökat rejält, och mycket talar för att det 

kommer att fortsätta öka. eMarketer (2009) förutspår att företag och organisationer kommer 
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att spendera närmare $1.3 miljarder på marknadsföring i sociala medier 2009. När TopRanks 

(2009) läsare röstade fram de bästa taktikerna inom marknadsföring 2009, valdes bloggning, 

mikrobloggning (Bilaga 1.2) och deltagande på sociala nätverksidor.  

2.4. Stimulering och Responsmodell 

Kotler och Keller (2006:222) hävdar att konsumenters beteende förstås lättare genom att 

studera vilken respons en viss stimulering ger. Marknadsföring stimulerar konsumentens 

medvetande. Tillsammans med en rad psykologiska processer och konsumentens personliga 

influenser resulterar marknadsföringen i ett visst beslut. Marknadsförarens huvuduppgift är att 

förstå vad som händer i konsumentens medvetande mellan stimuli och respons. 

Constantinides och Fountain(2008:240) presenterar Kotlers och Kellers Stimuli – 

Responsmodell, men menar att modellen förändras vid användning av sociala medier. 

Konsumenten stimuleras här inte bara av den vanliga marknadsföringen (A) som tillsammans 

med de okontrollerbara personliga influenserna (B) skapar en respons. Inom sociala medier 

utsätts konsumenten av ytterligare två stimuli. Den ena från kontrollerbara Internetupplevelser 

(C), likt företagshemsidor.  Den andra är upplevelser från sociala medier som till stor del är 

utom användarnas kontroll (D), till exempel bloggar, sociala nätvärk eller forum. Den ökade 

mängden stimuli leder till att beslutsprocessens komplexitet ökar. Den process som 

Constantinides och Fountain beskriver illustreras i figur 1. 

 

Figur 1, Stimuli – Responsmodell vid användning av sociala medier  
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2.5.  Sammankopplad marknadsföring, Word of mouth 

Word of mouth är något som kan definieras på flera olika sätt. Vi har valt att följa Arndts 

definition, reciterat av Greg Nyilasy (2005:164).  

”Oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator 

whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a product or a 

service. “  

Det Nyilasy säger är att ett budskap som förs fram utav en person utan bakomliggande 

avsikter, kommer att upplevas som mer trovärdigt. Personen som för fram budskapet kan ha 

anledningar till varför denna berättar det vidare, men personen som lyssnar ska inte få 

uppfattningen att det är för att tjäna pengar utan uppfatta det som råd eller hjälp. 

Marknadsföring på detta sätt är väldigt effektivt. 

Generellt gäller att människor hellre tar råd från nära vänner och experter, än andra personer, 

men om en människa berättar om något denna anser vara bra eller dåligt, med avsikten att 

hjälpa till, så lyssnar de flesta. De bedömer sedan informationen beroende på personens 

karaktär och ställning. Detta medför att vid marknadsföring kommer opinionsledare, experter 

inom specifika områden, alltid vara avgörande för om något säljs eller inte säljs. Word of 

mouth kan vara positivt eller negativt. Negativ ryktesspridning är ofta något som går snabbare 

än positiv. Företag bör, enligt Nyilasy därför ta till sig vad som sägs och försöka påverka det. 

Word of mouth är alla uttalanden kring en service eller produkt, vilket gör att det är otroligt 

stort. Det är därmed ej möjligt för ett företag att helt och hållet kontrollera word of mouth.  

2.6.  Viral marknadsföring 

Kirby (2005:95) förklarar att viral marknadsföring är en marknadsföring som går ut på att 

sända ut ett meddelande som sedan exponentiellt sprids vidare av mottagarna. Målet är att 

skapa en snabb och stor spridning av budskapet genom att låta målguppen göra 

spridningsarbetet. Företag har startat populära virala marknadsföringskampanjer på internet 

genom bilder, skämt, dataspel, frågesporter, videoklipp. Det är dock av stor vikt att ett företag 

har insikt i riskerna när de väljer att starta sin kampanj på detta sätt. Sabotage och 

smutskastning är vanligt på internet och dåligt genomförda kampanjer kan få företaget att 

faktiskt förlora på sin marknadsföring. Företaget måste därför verkligen tänka igenom sin 

kampanj innan den lanseras (Kirby, 2005:95).  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras, diskuteras och motiveras de olika val vi har gjort i vår uppsats, 

samt hur vi har operationaliserat dessa. 

3.1. Val av Problemformulering 

Vår frågeställning var att förklara hur praktiker beskriver skillnaden mellan marknadsföring i 

sociala medier och traditionell marknadsföring. Vi ämnade även att utröna hur praktiker 

använder sig av de olika delarna av sociala medier  i marknadsföringsprocessen. Med den 

första frågan, som är mer teoretiskt lagd, ämnade vi ställa upp riktlinjer för hur företag skall 

betrakta sociala medier utifrån ett traditionellt marknadsföringsperspektiv. Med den andra 

frågan, som är något mer praktiskt riktad, ämnade vi förklara hur specifika delar av sociala 

medier används i marknadsföringsprocessen.  

3.2. Val av Teori  

Grundtanken med vår valda teori var att försöka ge uppsatsen en teoretisk förankring samt 

skapa en djupare förståelse för marknadsföringens grunder samt sociala medier. Vi valde 

därför att först beskriva och förklara vad sociala medier är, vad som enligt litteraturen ingår i 

begreppet. Vi valde att förklara de delar av grundläggande marknadsföring som kan relateras 

till hur praktiker arbetar med sociala medier.  Detta ledde till att vi inte presenterat teori där 

sociala medier framstår som en sämre marknadsföringskanal än andra medier. Sociala medier 

som marknadsföringskanal framställs därför väldigt positivt i vår uppsats. 

Vi valde att förklara den teoretiska grunden bakom sammankopplad marknadsföring då detta 

marknadsföringssätt visade sig vara viktigt vid användning av sociala medier. För att ge 

läsaren en förståelse hur användare påverkas av sociala medier valde vi även att beskriva hur 

sociala medier förändrar den traditionella Stimuli – Respons modellen.  

Teorier i grundläggande marknadsföring är både etablerad och teoretiskt förankrad. Vi har 

därför hämtat informationen om detta från väl använd marknadsföringslitteratur. Teori kring 

sociala medier har hämtats från vetenskapliga artiklar som funnits genom att söka i Uppsala 

Universitets sökverktyg Samsök. Sociala medier är nytt och ett snabbt växande område, det 

finns därför i dagsläget få vetenskapliga skrifter inom ämnet. Vi har ansett att definitionen av 

sociala medier och att det kan användas för marknadsföring är teoretiskt förankrad. Vi har valt 
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att se övriga delar av insamlad data från litteraturen som empiri, då de flesta källorna saknar 

vetenskaplig förankring.  

3.3.  Val av metod för datainsamling 

För att samla in passande data använde vi oss av både primära och sekundära kvalitativa 

insamlingsmetoder. Primär data erhölls genom intervjuer med personer som dagligen arbetar 

med sociala medier. Intervjuerna var delvis strukturerade och standardiserade, det vill säga vi 

hade på förhand bestämt vilka frågor vi skulle ställa och ställde samma frågor vid samtliga 

intervjuer. Eftersom det var en kvalitativ intervju fanns det inga svarsalternativ till våra frågor 

utan intervjun pågick likt ett samtal som vi försökte styra så lite som möjligt. Intervjuerna 

spelades in med en diktafon. Sekundär data har framför allt varit processdata från litteratur 

som artiklar och böcker. Genom att samla in både primär och sekundär data som överlappar 

varandra kunde vi metodtriangulera vilket stärkt undersökningens tillförlitlighet (Andersen, 

1998).  

3.3.1. Kvalitativa intervjuer, primär data 

Vi valde att använda oss av en delvis strukturerad form av kvalitativ intervju. Delvis 

strukturerade intervjuer är enligt Andersen (1998) bäst lämpande när det redan finns en viss 

teoretiskt och empirisk kunskap om det studerade fenomenet. Det är av stor vikt att vara 

öppen för nya synvinklar och information från den intervjuade, menar Andersen (1998). Vid 

en delvis strukturerad intervju finns oftast en utarbetad fråge- eller intervjuguide som ser till 

att de förhållanden som ska belysas tas upp. Intervjun behöver inte nödvändigtvis följa guiden 

i ordningsföljd utan det är viktigt att lyssna, tolka svaren och ställa fördjupande frågor kring 

det belysta området. Vi valde att använda oss av relativt öppna frågor, något som enligt 

Andersen (1998), är lämpligt för att blottlägga attityder och reaktioner hos den intervjuade.  

3.3.2. Litteraturstudie, sekundär data 

Vid insamling av sekundär kvalitativ data genom litteraturstudier har vi i den mån vi funnit 

försökt använda oss av vetenskapliga artiklar. Forskningen inom området är dock något 

begränsad, vi sökte därför även information i böcker och artiklar som är skrivna ur ett mindre 

vetenskapligt perspektiv. Ett exempel är”Social Media: Should marketers engage and how 

can it be done effectively” skriven av Drury (2008). Drury arbetar som regionchef på Yahoo 

Europa och har därför ett eget kommersiellt intresse i användandet av sociala medier. 
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Vi använde oss av Samsök, Universitetets onlinekatalog DISA samt Google Scholar för att 

söka lämplig litteratur. Vi använde oss av sökorden "social media", "Internet marketing", 

"blogg marketing" och "Web 2.0 marketing". Vi har studerat den funna litteraturens 

referenslistor för att, i den mån det varit möjligt, finna grundkällan till informationen. Vid 

sökning på "social media marketing” gav samsök 63 träffar men många av dem handlade om 

social marknadsföring i medier och inte marknadsföring i sociala medier. Till exempel gav 

sökning på ”social media" på samsök 120 träffar varav 5 kunde kategoriseras till ämnet 

företagsekonomi och dessa har studerats.  

3.4. Urval  

Då syftet med vår undersökning var att få information om marknadsföring inom sociala 

medier har det varit av stor vikt att vi valde ut personer som skulle kunna ge oss relevant 

information.  Vårt mål med detta var att få tillräcklig bredd vid insamlandet av både primär 

och sekundär data för att kunna dra goda slutsatser. 

För att finna personer att intervjua sökte vi efter företag som arbetade inom vårt studerade 

område och kontaktade därefter dem för att finna en lämplig person för intervju. För att 

minimera risken att misstolka de personer vi intervjuat skickade vi till var och en av dem en 

sammanställning av respektive intervju för personligt godkännande innan vi sammanställt 

arbetet. Varje informant gavs möjligheten att vara anonym. 

3.4.1. Informanter 

Vi intervjuade representanter som arbetar inom sociala medier. Dessa anses på grund av sitt 

arbete inom sociala medier vara experter med kompetensen att ge oss viktigt och dagsaktuell 

information. Vi hade från början målet att intervjua fem personer som arbetade inom området, 

för att öka bredden. Tyvärr fick vi dåligt gensvar från andra tillfrågade företag, vilket ledde 

till att vi endast genomförde tre intervjuer. Nedan presenteras de personer som vi valde för 

kvalitativa intervjuer. De har alla godkänt att vi använde deras och företagets riktiga 

identiteter.  

 Sara Hernandez, Hallvarsson & Halvarsson  

Hallvarsson & Halvarsson
2
 ser sig själva som ett konsultföretag som stödjer företag 

och organisationer att skapa värden genom att utveckla kommunikationstjänster som 

bygger insikt och tillit. Företaget har arbetat med sociala medier sedan 2007 och 

                                                           
2www.Halvarsson.se 
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Hernandez fick anställning där under 2008. Hon arbetar, enligt företags hemsida, med 

Online Media, Webbrådgivning och Företagswebbplatser. 

 Brit Stakston, JMW kommunikation  

JMW
3
 är en fullservice pr-byrå. Sociala medier är en del i de strategier de arbetar med 

för kunder. Brit Stakston är ansvarig för affärsområdet sociala medier och arbetar 

uteslutande med sociala mediestrategier och föreläsningar inom området. 

 Hugo Thambert, Xlent  

Xlent
4
 är ett konsultbolag som, enligt hemsidan, arbetar med kundcentrerad 

affärsutveckling. De har arbetat med sociala medier sen 2004. Thambert anställdes av 

Xlent 2008.   

3.5. Tolkning och analys 

Vid textanalys är det viktigt att vara öppen och bygga upp informationen steg för steg, 

tolkningsprocessen är en del av insamlingsprocessen (Andersen, 1998). Vi försökte tolka våra 

kvalitativa data parallellt med insamlingen av den. Vi prövade idéer, modifierade dessa, 

samlade in ytterligare information och arbetade vidare. Andersen skriver, att det är av stor 

vikt att vara kreativ vid analys och tolkning av kvalitativ data, då det saknas generella 

riktlinjer i litteraturen (1998). Vi började med att skapa två helhetsbilder av de kvalitativa data 

vi samlade in, en för den primära och en för den sekundära. Därefter skrev vi samman dem för 

att det skulle bli enklare för läsaren att följa. Analysen visade att mycket av de primära data 

kunde styrkas med de sekundära data.  

För att skapa en helhetsförståelse försökte vi arbeta enligt Halvorsen från Andersen 

(1998:197) som menar att en helhetsbild av kvalitativ data kan skapas genom samlad 

genomläsning av det insamlade empiriska materialet och genom detta skapa ett 

helhetsintryck. Från det studerade materialet väljs sedan citat och situationer som kan 

illustrera helhetsintrycket. Vid arbetet med primär data började vi med att lyssna på de 

bandade intervjuerna och sammanfatta dem var och en för sig. Därefter skrev vi samman, 

omformulerade och förkortade informationen för att skapa en tydligare bild. Vi hade 

kontinuerlig kontakt med våra informanter under arbetet för att undvika felciteringar eller 

feltolkningar.  

                                                           
3www.JMW.se 
4www.Xlent.se 
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För vår litteraturstudie började vi med att studera de utvalda artiklarna för att skapa oss en 

helhetsbild kring ämnet. Sedan valde vi ut relevanta delar från de olika artiklarna och 

böckerna och försökte återge informationen på ett tydlig och klart sätt.  

3.6. Validitet 

Vi försökte i vår operationalisering att få så god överensstämmelse som möjligt mellan våra 

teoretiska begrepp och våra empiriska data, det vill säga en hög validitet. Enligt Andersen 

(1998:85) så kan validitetsbegreppet delas upp i: giltighet och relevans. Giltighet beskriver 

huruvida det finns en överensstämmelse mellan teori och empiri, att vi mäter det vi avser att 

mäta.  Relevans förklarar hur relevant det empiriska begrepps- och variabelurvalet är för 

problemformuleringen.  

3.6.1. Giltighet 

För att få en så god giltighet som möjligt arbetade vi i vår operationalisering med att nå en så 

stor överensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska begreppen och de empiriska 

variablerna. Detta gjordes genom att skapa en frågemanual utifrån vår teori som vi använde 

som utgångspunkt för våra intervjuer. Vi valde att inte anpassa frågemanualen till varje 

individ, då vi ansåg att detta troligen inte skulle stärka vår validitet. Vi utformade vår 

frågemanual så att det fanns plats för följdfrågor och fördjupning under intervjuernas gång. Vi 

anser att vi utformat frågorna på ett sätt som gör dem svåra att missförstå, men då vi 

genomförde personliga intervjuer kunde vi förklara vår fråga om informanterna tyckte att den 

var otydlig. För att få en bra giltighet mellan teori och litteraturstudien försökte vi välja de 

delar som verkligen är relevant för vår frågeställning och stämmer överens med det teoretiska 

ramverk som vi ställde upp.  

3.6.2. Relevans 

En av fördelarna med att använda delvis strukturerade personintervjuer är att dessa gav oss 

möjlighet att vidareutveckla frågorna om det känns relevant. Vi har haft möjlighet att kontakta 

informanterna om vi ansett att vi saknat relevant information. 
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4. Sociala medier och marknadsföring 

I detta kapitel presenteras insamlad empirisk data. Denna information ska skapa en förståelse 

kring det studerade ämnet och ligga som grund för analysen. Varje underrubrik inleds med 

information från informanterna (I), varefter litteraturstudier (II) kompletterar och 

underbygger dessa uttalanden. Empirin är strukturerad efter hur ett företag ska ta sig an 

uppgiften att arbeta med marknadsföring i sociala medier. Exempel finns i bilagorna 2-4. 

4.1. Företagets mål styr valet av applikation 

I. Sara Hernandez från Hallvarsson & Halvarsson (2009) menar att det är lätt att förenkla 

termen sociala medier. Sociala medier är samlingsnamnet för en rad 

internetapplikationer, som har olika funktioner och fyller olika ändamål. Det gör att det 

inte finns ett generellt tillvägagångssätt för företag att marknadsföra sig i sociala medier. 

Brit Stakston från JMW (2009) säger att som med all kommunikation måste företaget 

först veta vad de vill, kommunikationen måste planeras därefter. Vilken del av sociala 

medier som ett företag bör välja beror på vad och hur man vill kommunicera. För 

företaget kan det vara bättre att försöka använda flera olika tjänster. Generellt finns det 

inte en tjänst som är den rätta för ett företag. Företag skall, enligt Stakston, ta sig an ett 

nytt förhållningssätt. Sociala medier kan hjälpa dem uppnå vissa mål, företaget ska därför 

inte fastna för idén att det är bra för företaget att använda en specifik tjänst.  

Hugo Thambert från Xlent (2009) förklarar att det finns många tjänster företag kan 

använda och det finns många sätt de kan använda en tjänst på. Tjänsten ska därför inte 

bestämma vad ett företag bör syssla med. De ska istället intressera sig för hur de tjänster 

som finns kan hjälpa företaget att uppnå sina mål, vare det sig exempelvis är 

relationsskapande aktiviteter med kunder, marknadsföring eller reputation management. 

”Företagen bör ställa sig frågan vad som är viktigt för dem och sedan använda passande 

verktyg som kan hjälpa dem att komma närmare dessa mål” (Thambert, 2009). Företaget 

måste implementera sociala medier i den allmänna marknadsföringsstrategin. Företag bör 

se sociala medier som en väg till affärsutveckling (Stakston 2009). Det bör vara upp till 

ledningen att besluta hur företaget skall förhålla sig till de olika verktygen. 
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4.2. Närhet och delaktighet kräver marknadsföring genom dialog 

I. ”Ytterst handlar det fortfarande om sälj i grunden, men sälj på ett nytt sätt. Genom 

dialog och inte genom att skrika ut sitt budskap” säger Stakston (2009). Thambert 

påpekar att det finns en bred okunskap kring sociala medier (2009). Det är många som 

inte vet vad det är och väljer att inte använda sig av det, på grund av detta. ”För att ett 

företag ska kunna marknadsföra sig i sociala medier gäller det först att testa sociala 

medier själv och lära sig hur kanalerna används av konsumenter” (Thambert, 2009). 

Hernandez säger att företag bör undersöka vad det finns för olika tjänster i dagsläget och 

vad företaget kan göra med dessa (2009). 

”Sociala skiljer sig från de traditionella, osociala medierna, på grund av vad de olika 

kommunikationsmöjligheterna erbjuder. Sociala medier handlar om en 

kommunikationsrevolution som är större än vad många tror” säger Stakston (2009). Hon 

menar att sociala medier skapar möjlighet till närhet mellan människor på ett sätt som 

andra medier, som exempelvis tidningar och TV, inte gör. Den stora skillnaden mellan 

marknadsföring inom sociala medier och traditionell marknadsföring är, enligt Thambert 

(2009), att i traditionell marknadsföring försöker normalt företaget nå ut till konsumenter 

medan i sociala medier är även konsumenten delaktig i marknadsföringen. För att 

konsumenten ska föra budskapet vidare måste denne gynnas på något sätt. Detta medför, 

att marknadsförare i sociala medier måste fokusera på att försöka skapa värde för 

användarna. ”I traditionell media ”pushar” man traditionellt ut information, inom 

sociala medier måste man använda sig av ”pull” och då krävs det att man skapar något 

värde som attraherar konsumenterna att frivilligt engagera sig” (Thambert, 2009). 

Hernandez (2009) anser att marknadsföring i sociala medier bygger på dialog och 

interaktivitet. Stakston (2009) påpekar att det är viktigt att företag vågar använda sig av 

dialog i sin marknadsföring, att lyssna och lära av vad konsumenter tycker och tänker. 

Dialog är det viktiga för marknadsföring, anser hon, vare sig den förs i bloggar eller 

forum.  

II. Sociala medier ger företag en ny kanal för att nå ut till sina konsumenter men 

Constantinides & Fountain (2008:239) menar att detta måste göras på ett annat sätt än 

tidigare. Det är ytterst viktigt, menar Constantinides et al, för företag att förstå hur sociala 

medier påverkar konsumenters beslutsfattning och värderingar samt varför konsumenter 

använder sociala medier, för att lyckas med sin marknadsföring. Enligt Drury (2008:275) 
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skiljer sig marknadsföring i traditionella medier från marknadsföring i sociala medier. I 

de traditionella medierna är det viktigt att leverera ett budskap medan det inom sociala 

medier är viktigare att skapa en relation och en dialog med möjliga konsumenter. (Drury 

2008:275). 

Constantinides & Fountain (2008:239) menar att sociala medier förändrar konsumenters 

behov och har skapat en ökad efterfrågan av onlinetjänster där de har möjlighet att 

interagera med producenter och andra konsumenter. Drury (2008:275) skriver att detta är 

en viktig del av marknadsföringen inom sociala medier. Det skapar förutsättningar för 

företag att ge konsumenter ett så kallat ”Head-to-tail” innehåll; där innehållet är skrivet 

av både de som äger sidan och användarna. En sida som möjliggör detta gör 

konsumenternas Internetupplevelse mer interaktiv och uppfattas därför som socialt 

användbar. 

4.3. Segmentering, var finns den sökta målgruppen 

”Go fish were the fishes are” – Stakston, 2009 

I. Hernandez säger att företag måste ställa sig frågorna: ”Var finns min målgrupp? Är detta 

rätt kanal för att nå dem? Vet vi inom företaget hur man använder den här kanalen?” 

(2009). Det är av stor vikt att man vet vad man gör och vem man för dialogen med, 

menar hon. Företag kan genom marknadsundersökningar inom sociala medier ta reda på 

var deras kunder är (Stakston, 2009). Företag kan finna eller skapa grupper som passar 

bra överens med det man söker och vill rikta in sig mot (Bilaga 2.3). Det första steg ett 

företag behöver göra är, enligt Thambert (2009) att ta reda på var målgruppen befinner 

sig, vilket de kan relativt enkelt finna i sociala medier.  

Inom sociala medier söker sig användarna själva till olika grupper efter smak, hobby eller 

annat intresse. Användarna rör sig bland annat i vissa nätverk av bloggar, de blir medlem 

i sociala nätvärksgrupper och tittar på de filmer de vill. Vissa sociala nätverk har ett 

intrikat system som ger företag möjlighet att nå deras målgrupp. Detta är på grund av att 

användarna av dessa sociala medier ofta själva ger ut saker som ålder, hemort, intressen 

och liknande om sig själva. Hernandez (2009) menar att det underlättar företags möjlighet 

till segmentering.   

II. Internet ger företag möjlighet att samla information om en individ och dennes produkt- 
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och tjänsteintresse, tidigare köp samt sociala nätverk. För marknadsföring i sociala 

medier är det viktigt för företag att använda denna information på ett effektivt sätt 

gällande identifiering, differentiering och interaktion med konsumenter (Montgomery, 

2001:91). 

Inom sociala medier får företag stora möjligheter att använda sig av direkt och personlig 

marknadsföring, då konsumenter är adresserbara som individer. En studie gjord av 

Yankelovich Partners i Business Wire (2005) visar att personliga 

marknadsföringstekniker som sker på kundernas villkor är de mest efterfrågade och ses 

inte som lika störande som massmarknadsföring. Studien visar att användare av sociala 

medier föredrar personlig marknadsföring som sker på konsumentens villkor istället för 

traditionell marknadsföring. 

4.4. Aktivera sig i sociala medier 

I. ”Resan från megafon till dialog kräver ett förändrat arbetssätt och ett nytt 

förhållningssätt till sin omgivning vilket är en lång resa för många företag att ta” säger 

Stakston (2009). Hon nämner att det finns fördelar för företag att aktivera sig på många 

arenor inom sociala medier. Genom att aktivera sig på multimediasidor, i sociala nätverk 

och skriva företagsblogg ökar företagets chanser att bli funnen vid sökning på ämnen 

relaterade till företaget. Detta är en bonus utöver den ökade närhet som du får till möjliga 

konsumenter. Sökmotoroptimering kan fås genom en ökad närvaro i sociala medier, 

berättar hon.  

I sociala medier pågår kommunikation om saker som berör de flesta företag, hela tiden. 

Så det gäller, enligt Hernandez (2009), att företaget är närvarande där det kan svara på 

inkommande kritik. Delta själv som företag, för att ha möjlighet att svara och kunna föra 

en dialog. Det kan vara bra för företaget att visa upp sina anställda med hjälp av 

exempelvis en blogg, säger Thambert (2009). Men han menar, att företagen ska försöka 

aktivera sig mer än så.  Ju fler sidor företaget är aktivt på, desto mer kommer företaget att 

synas, talas om och nå ut till fler människor. Av detta följer synergieffekten att företaget 

blir lättare att finna för människor som är ute efter något som är relaterat till företaget 

genom sökmotorer (Bilaga 1.6). Thambert påpekar att detta däremot inte den primära 

fördelen med sociala medier, utan det är att genom att företaget aktiverar sig inom sociala 

medier så får det en kanal att effektivt konversera med kunder och konsumenter. Det 
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gäller för ett företag att vara aktivt och med i aktuella händelser. När ett företags frågor 

diskuteras i media ska företaget se till att det uppmärksammas enligt Stakston (2009). 

4.4.1. Blogga 

I. ”Bloggar kan till exempel användas för att förklara svåra saker”, påpekar Hernandez 

(2009). Det kan vara fördelaktigt att ha en kontinuerlig blogg där personer kan förklara 

och bemöta olika frågor kring krångliga problem. Företag skall skapa dialog, dela med 

sig av sin expertis. Det respekterar människor, vilket skapar goodwill för företaget 

(Bilaga 3.1). 

II. Genom marknadsföring i väl valda bloggar och populära sökmotorer kan företag 

informera ledare av konsumenter om sin produkt eller tjänst eller nya 

marknadserbjudanden (Constantinides & Fountain, 2008:241). Att blogga är ett 

personligt och billigt sätt för ett företag att nå konsumenter, den enda kostnaden är i 

princip tiden att skriva. Det är dock av stor vikt att företag inte ser för lättvindigt på 

uppgiften. De företag som startar en blogg men inte underhåller den riskerar istället att 

tappa företagsimage och kundlojalitet (Singh et al., 2008). 

Att uppmana andra att blogga kan vara riskabelt, det finns exempel på företag som 

försökt manipulera, till och med betalat bloggare för att skriva gott om företagets 

produkter (Bilaga 3.2). När det har kommit ut att dessa företag gjort detta har de fått 

mycket dålig publicitet. För att undvika den riken är det därför av stor vikt att företag är 

öppna och ärliga med att de försöker påverka dessa bloggare.  

Att företagsblogga är ett sätt för organisationen att få uppmärksamhet. Problemet ligger i, 

menar Corcaran et al., att det är en konst att åstadkomma något storskaligt som kan 

konkurrera med de andra miljontals bloggarna. Det gäller att sätta en opinionsledande 

person på det jobbet som skriver regelbundet om något som läsarna ser som värdefullt. 

Om företaget lyckas finns det en stor fördel med att företagsblogga. Singh et al., (2008) 

skriver, att i och med att kunderna kan sätta ett ansikte på de som bloggar för företaget 

och även kan kommunicera med dem, så mjuknar bilden på företaget och det får en mer 

human utstrålning jämfört med hur ansiktslösa och hårda företag ofta verkar. Att ge 

konsumenter insikt i företaget är av stor vikt och leder ofta till att företaget stärker sin 

image och hjälper till att bygga upp tillit och lojalitet hos kunderna (Bilaga 3.3). 



 

19 

 

Att marknadsföra sig i en företagsblogg handlar enligt Frankel (2007) om att dela med sig 

av kunskap och nyheter som finns inom företaget. Det finns företagsledare som i sin 

företagsblogg dagligen uppmuntrar konsumenter att uttrycka sina tankar, idéer och 

anmärkningar om företaget och dess produkter. Företag måste inse vikten av att skriva för 

läsarna och få dem att försöka tala med och om företaget. 

Det företaget kan försöka uppnå med marknadsföring med hjälp av bloggar är att, enligt 

Corcaran et al. (2006:154); skapa intresse, skapa goodwill, förbättra företagsimage, föra 

dialog med kunder eller anställda, eller driva på försäljning av produkter. Allt detta kan 

en företagsblogg användas till, medan blogguppmaningar är något som kortsiktigt skulle 

kunna fungera för att förbättra försäljning eller intresset för företaget. 

4.4.2. Sammankopplad marknadsföring 

I. Vid tal om ”word of mouth” och viral marknadsföring ansåg alla de tillfrågade att det är 

viktigt för företag att förstå hur de kan arbeta med dessa marknadsföringsformer i sociala 

medier. ”Företag skall försöka rida på vågen av att alla användare är potentiella 

marknadsförare” (Thambert, 2009). Mycket av marknadsföring i social media är 

beroende av hur folk kommunicerar sinsemellan. Thambert påpekar att om en annan 

person, än en person som representerar företaget, skriver något positivt om företaget så 

litar människor mer på det än om företaget skriver det själva (Bilaga 4.1). Företag bör 

därför försöka skapa ”virala komponenter”, det vill säga göra det enkelt och intressant för 

konsumenterna att dela information.  

Budskapet sprider sig längre än tidigare genom det virala i konversationen, men företag 

skall vara medvetet om att sociala medier inte går att kontrollera eller styra. ”Kampanjer 

har varit ett effektivt sätt för marknadsföring, men företag bör se på de långsiktiga 

fördelar som sociala medier kan ge” (Stakston 2009). Sociala medier handlar, enligt 

Stakston, inte ytterst om kampanjer. Hon anser att företag ska fokusera på att följa logik, 

det vill säga medverka i sociala medier på samma sätt som vanliga användare, visa upp 

hur företaget ser ut inte försöka lägga på en falsk yta.  

II. Att föra en dialog med rätt personer är av vikt för företaget skriver Cakim (2005:117). 

Det finns olika sorters personer på internet. De personer som företag bör nå ut till är de 

mest aktiva, opinionsledarna, de 10 % som använder internet mest av alla. Dessa är 

personer som oftare för vidare nyheter; skriver mail till politiker, företag och tidningar; 
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får vänner och arbetskontakter online; är aktiva i forum och chattar; samt ger feedback till 

hemsidor. Dessa ses som förtroendeingivande experter som människor i stort litar på. 

Cakim skriver att dessa personer går att finna genom screeningprocesser följt av att 

företaget kontaktar personen. Det gäller att finna passande opinionsledare som både är 

intresserade och går i linje med företaget. Cakim hävdar att enbart en liten del av dessa 

öppnar e-post från okända källor, så en stor del av arbetet företaget måste göra ligger i att 

bygga upp förtroendet och se dem som partners till företaget.  

Det företaget skall marknadsföra är mer en känsla, än en produkt eller service, menar 

Mulhall. Konsumenten ska få erfarenhet av produkten eller märket på ett engagerande 

sätt. Engagerade kunder ger bättre marknadsintelligens, ökade intäkter och lojalitet 

(Mulhall, 2005:61). Företaget skall försöka få sina kunder att tala om och bli nyfikna på 

vad företaget kan erbjuda, så att de börjar tala med varandra om det. Att få 

konsumenterna att börja tala med varandra om produkter är lättare i sociala medier, än 

med hjälp av TV, radio, affischering och andra traditionella redskap, menar Singh et al. 

(2008). 

Kirby (2005:88) förklarar att ett sätt för ett företag att få konsumenterna att tala om 

företagets produkt eller tjänst är att jobba med viral marknadsföring. Lyckad viral 

marknadsföring kan få ett budskap att spridas explosionsartat mellan individer. Mulhall 

(2005:4 s.61) skriver, att folk älskar att köpa saker, men hatar att företag säljer saker till 

dem. Att få människor att börja tala kring en produkt är ett sätt att få människor att vilja 

köpa produkten snarare än att försöka sälja den till dem (Bilaga 4.4).   

4.5. Kundbemötande 

4.5.1. Transparens 

I. ”Ingen gillar att bli lurad”, (Stakston, 2009). Företags anonymitet vid marknadsföring 

inom sociala medier är därför en svår fråga. Det finns risker för företag att vara anonyma 

när det gäller till exempel bloggar, det finns de som har klarat av att vara anonyma utan 

att göra någon upprörd (Bilaga 3.5). Det kan dock slå tillbaka mot företaget om det 

kommer ut att det inte är en genuin blogg (Bilaga 3.4). Företag bör vara väldigt 

varsamma med att uppmana privata bloggare. Att ge dem pengar är inte att föredra. Låt 

de som brinner för ämnet skriva, tycker hon. Om företaget ger bort produkter till bloggare 

för att berätta för sina läsare om vad de tycker, ska företaget också uppmana bloggarna att 

berätta för sina läsare att de faktiskt fått produkten i detta syfte. 
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Thambert menar att ett företag kan agera anonymt, exempelvis skapa mystik kring en 

kampanj eller aktivitet, så länge företaget inte agerar oärligt eller vilseleder 

konsumenterna (Bilaga 4.2). Företaget måste tänka på ärligheten, påpekar han. Detta kan 

jämföras med en personrelation, man ljuger inte och man för inte någon bakom ryggen. 

”Det finns en del exempel där företag inte har varit ärliga och det straffar sig hårt då det 

uppdagas. Det finns exempelvis företag som arbetat med att aktivt gå in på produktforum 

och haussa upp sina egna produkter. Sådana aktiviteter tycker vi inte är bra.” 

(Thambert, 2009) 

Hernandez (2009) anser att det inte är något fel att använda sig av virala kampanjer, men 

påpekar samtidigt det viktiga i att företag ska vara klara med vem det är som står för 

budskapet och vad budskapet innebär. Varumärket behöver inte stå i centrum, men det 

bör vara tydlig vem som är avsändaren. Detta förhindrar inte företag från att göra smarta 

kampanjer. Det är ett risktagande att inte utge vem man är (Bilaga 4.3). ”Företaget som 

säljer produkter ska ändå känna trygghet i de produkter som de säljer och i den 

expertisen de har”[...]”Så de borde kunna komma ut med sina budskap och ändå vara 

ärliga.” (Hernandez, 2009)  

4.5.2.  Respekt 

I. Hernandez påpekar det viktiga i att engagera sig i sociala medier på användarnas villkor. 

”Det handlar inte så mycket om rå marknadsföring, för det fungerar inte”, säger hon. 

Det man måste göra i varje tjänst är att respektera de regler som finns där. Är det till 

exempel ett forum så kan någon som arbetar för företaget skapa en profil och gå in och 

bemöta olika frågor. Men det är viktigt att de som svarar är tydliga med att de 

representerar ett företag, menar hon. 

”Det går inte att kontrollera negativ publicitet, men det går ofta att vända det till något 

positivt”, säger Thambert (Bilaga 4.6). Genom att föra en dialog med kunder så kan 

företaget berätta varför och hur saker och ting ligger till från deras perspektiv. ”Det är 

lättare att hoppa på någon som inte svarar”, säger han och menar att det är svårare att 

fortsätta kritisera ett företag om detsamma aktivt bemött kritiken på ett bra sätt. Dessutom 

förändras kundens syn på företaget, enligt honom.  ”Om någon jobbar på att förbättra 

sig och gör bort sig igen, så är man mer förlåtande. För man vet att de försöker göra 

något åt problemet.” Thambert påpekar samtidigt att företaget inte ska eller kan bemöta 

alla kommentarer det får i sociala medier.  
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II. Det är viktigt för företag att uppmärksamma den flexibilitet och frihet som från en början 

lockade konsumenterna, skriver Drury (2008:276). Dessa faktorer måste balanseras med 

intresset att tjäna pengar. Om balansen rubbas och hemsidan blir för kommersiell finns 

risken att konsumenter inte återkommer (Drury, 2008:276). 

4.5.3. Konsumentmakt 

I.  Förr kunde en missnöjd konsument skicka ett mail och klaga eller kanske bojkotta något, 

om man tyckte det var fel, berättar Stakston (2009). Nu är var och en sin egen publicist 

och kan sprida sitt budskap snabbt. Det är viktigt för företag att bemöta kritik på rätt sätt. 

En konsument som uttrycker sitt missnöje måste få göra detta och ett företag bör försöka 

bemöta sådana problem på en personlig nivå. Det finns en rad Internetsajter som hjälper 

konsumenter att sprida sina tankar om produkter och tjänster. De samlar in feedback och 

hör sedan av sig till företaget. Det är viktigt att ta kritiken som en del i utvecklingen, 

menar hon, den har troligen en grund (Bilaga 4.5). 

”Word of Mouth är den starkaste marknadsföringstypen om man tittar på vad 

människor litar på” - Thambert, 2009 

II. Hast och Ossiansson (2008:192) menar att sociala medier ökar konsumentmakten genom 

att konsumenter får en ökad tillgång till information om företag, produkter och tjänster. 

Hur stor konsumentens makt blir beror på dess förmåga att generera användbar 

information för att utvärdera produkter. Genom verktyg som hemsidor och forum för 

prisjämförelser och specialinriktade bloggar, kan kunder lätt undersöka vilket företag som 

har den billigaste produkten, samt vad personer som använt produkten anser om den. 

Användarna, bloggarna och medlemmarna genererar ”word of mouth” om produkter. 

4.6. Marknadsundersökningar 

I. Stakston (2009) säger att ”sociala medier inte bara är ännu en marknadsföringskanal, 

utan plattformar där man först och främst ska lyssna”. Sociala medier kan användas som 

ett varningssystem, menar hon. Ett sätt att tidigt kunna höra vad som är på gång och vad 

som sägs om företaget. Hon uppmanar företag att använda en bloggsökmotor (Bilaga 1.6) 

där företag kan söka efter nyckelord och sedan koppla dem till företagets flödesläsare för 

att bli uppdaterad om vad som sägs om företaget i en blogg eller i ett forum. 

Marknadsundersökningar på nätet finns att tillgå; snabbt, enkelt och billigt, enligt 

Hernandez (2009). Enligt Thambert (2009), kan företag med sociala medier på ett enklare 
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sätt mäta KPI (Key Performance Indicators), som pekar på till vilken grad man uppnått 

uppsatta mål, jämfört med i traditionella medier. ”Det är inte alltid så lätt att tolka 

mätningarnas resultat, men det är lättare att få tillgång till dem, jämfört med 

traditionella marknadsföringskampanjer” (Thambert, 2009). Det finns många olika 

mättjänster för opinionsbildning kring varumärken. Thambert listar två sätt företag kan 

arbeta för att erhålla feedback. 

1. Företag bör först och främst använda sig av de befintliga åsikter och feedback 

som finns om företagets varumärke. (Bilaga 2.1) 

2. Företag kan uppmana sina kunder att komma med feedback genom till exempel 

innovationsplattformar som företagen kan stå till hands med. (Bilaga 2.2) 

II. Internet är nu mer öppet för analys, feedback och tvåvägskommunikation, än det 

någonsin varit tidigare, menar Snyder (2005).  Snyder hävdar, att den information som 

kan tillgås med hjälp av internet är mer direkt, detaljerad och informativ än den som är 

tillgänglig via konventionella metoder som beundrarbrev och enkätundersökningar. De 

marknadsundersökningar som tidigare var populära, registreringar av antalet klick en 

pop-up reklam gav, menar Snyder är förlegade.  

Feedback har, enligt Singh et al. (2008) och stärks av Constantinides & Fountain, 

(2008:241), väldigt många fördelar. Företaget kan i och med de tekniska verktyg som 

finns att tillgå i första hand göra mer omfattande marknadsundersökningar, t.ex. se vad 

olika kundsegment gillar och ogillar samt finna trender och anpassa företagets produkter 

efter dem. Företag kan få viktig feedback via bloggosfären då dess användare yttrar sina 

åsikter om olika produkter och idéer som företaget har. Bloggar kan användas för att 

spåra word of mouth, skriver Corcoran, Marsden, Zorbach & Röthlingshöfer (2005:155). 

Till skillnad från yttrade ord i luften finns ord skrivna på internet kvar. Det finns bland 

annat statistik att hämta kring när någon skrivit det, hur många som har blivit 

underrättade om det, hur många som fört det vidare och skrivit om det själva och hur 

många som har läst det i tredje hand eller ännu längre bort i bloggosfären. Genom att ta 

del av denna information kan företag få en bättre uppfattning om och djupare förståelse 

för vad kunderna har för syn på företaget, samt dess produkter eller tjänster. Genom att 

läsa andra företagsbloggar kan företag få insikt om konkurrenters produkter och idéer, 

vilket ger en fördel i hur företaget kan differentiera sig jämfört med andra bolag. 
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Att skapa en egen Internetsida med användargenererat innehåll där konsumenter 

uppmuntras till att bygga sociala nätverk är ett annat sätt att marknadsföra sig i sociala 

medier. Constantinides & Fountain (2008:241) menar att en sådan sida ger företag 

möjlighet att kommunicera och interagera med konsumenter och få viktigt 

konsumentfeedback (Bilaga 2.4). 

4.7. Företaget bör anpassa sig efter konsumenterna 

”Inom sociala medier får företag en gigantiskt fokusgrupp, online, ständigt”-  

Stakston (2009). 

I. Det är viktigt för företag att placera sina produkter och tjänster i relation till vad som 

händer i omvärlden. Att skriva i en blogg om vilka produkter konsumenter önskar och sen 

låta de kommentera kan enligt de intervjuade användas till produktutveckling. Företag 

bör utnyttja att det finns människor som kan och vill engagera sig .   

Dyra fokusgrupper är något företag inte längre behöver lägga pengar på, menar 

Hernandez, dessa kan erhållas genom att företaget gör konsumenter delaktiga på nätet. 

Företag kan till exempel genom att interagera med människor i sociala medier lyssna till 

idéer om existerande eller kommande produkter eller tjänster.  Det går att anpassa hur 

pass involverade kunderna skall få vara, menar Thambert. Företaget kan uppmana kunder 

att komma in med idéer eller utveckla det till att företaget låter konsumenter ha stort 

inflytande på produktutvecklingen.  

II. Drury (2008:275) förklarar att genom att ha en dialog och skapa en relation med 

konsumenter kan företag på ett bättre sätt förstå konsumenters efterfrågan. Företag kan 

skapa en produkt eller tjänst som uppfyller konsumenternas behov utifrån den ökade 

konsumentkunskapen. Detta stöds av Hast & Ossiansson (2008:192) vilka menar att det 

är väldigt viktigt att låta konsumenter delta i produktutveckling och ge produkter de 

egenskaper som de själva anser viktiga.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras, jämförs och kopplas empiriska data till vårt teoretiska ramverk. De 

tre beståndsdelarna av marknadsföringsprocessen (Ljung et al., 1998) som presenteras i 

teoriavsnittet kommer att ligga som grund för analysen. Dessa tre delar är: 

1. Identifiera och lokalisera konsumenternas behov och efterfrågan  

2. Uttrycka konsumenternas behov i form av en konkret produkt eller tjänst  

3. Utföra gapöverbyggande aktiviteter så att produkten eller tjänsten blir tillgänglig för 

konsumenten. 

Mängden stimulans ökar för individen vid användning av sociala medier. Enligt 

Constantinides och Fountains Stimuli – Responsmodell, ges företag nya möjligheter att 

påverka konsumenter med marknadsföring. Användandet av sociala medier expanderar varje 

dag vilket leder till att ett företag som väljer att inte inkludera sociala medier i sin 

marknadsföringsmix går miste om många nya möjligheterna till att stimulera konsumenter.  

5.1. Identifiera och lokalisera konsumenternas behov 

Att få feedback och kunskap av konsumenter är relativt enkelt inom sociala medier och en av 

de stora fördelarna gentemot traditionella medier. Ett sätt att få veta vad konsumenter önskar 

är att starta en företagsblogg där konsumenter uppmuntras att uttrycka sina tankar och idéer 

kring företag och produkter. Ett annat sätt att få in information för att identifiera 

konsumenternas behov och efterfrågan är att använda sig av innovationsplattformar, skapa ett 

eget socialt nätverk som berör företaget. Det kan ge konsumenterna möjlighet till att 

interagera med varandra och företaget. Vid marknadsföring inom sociala medier är det 

dialogen som är den viktiga delen. Genom att lyssna och lära av vad konsumenter säger kan 

företag lättare förstå deras behov och efterfrågan.  

Ibland kan det vara problem att tolka den stora mängd information som finns tillgänglig inom 

sociala medier. Detta är dock inget som skiljer sig från traditionella marknadsundersökningar. 

Företag har alltid använt sig av marknadsundersökningar för att försöka ta reda på vad 

konsumenters behov och efterfrågan är, men haft svårigheter att läsa ut den information de 

fått. Skillnaden ligger i enkelheten att tillhandahålla informationen. Traditionella 

undersökningar har oftast utförts av en extern leverantör och något som varit kostsamt och 

långsamt för företagen. Företag är dock ofta villiga att betala priset för den värdefulla 
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informationen. Inom sociala medier är denna information tillgänglig till ett helt annat pris än 

tidigare och kan tillhandahållas mycket snabbare. Genom att hålla uppsikt på vad människor 

skriver kring företagets varumärke i bloggar och forum kan informationen erhållas i princip 

gratis.    

5.2. Uttrycka konsumenternas behov 

Sociala medier ger inte bara företag tillgång till nya och effektiva sätt att få viktig information 

om vad konsumenter vill ha, utan även möjligheten att låta konsumenter vara en del av 

produktutvecklingen. Traditionellt sett så har företag använt sig av fokusgrupper för att 

utveckla de produkter som uppfyller konsumenternas efterfrågan. Inom sociala medier får 

företag möjligheten att finna eller skapa fokusgrupper mycket billigare och snabbare än de 

traditionella sätten, i bland annat bloggosfären och sociala nätverk. Den information som 

behövs kan erhållas genom att läsa det som konsumenter skriver i sociala medier. Om önskat 

information inte redan finns kan företag få informationen genom att till exempel skriva om 

dess kommande produkter i företagets blogg och sedan följa konsumenters diskussioner. 

5.2.1. Möjligheter till segmentering 

Traditionellt sett har det varit svårt för företag att marknadsföra sig mot önskade segment och 

det har inte heller ansetts vara lönsamt att segmentera massmarknader. Internets utveckling 

under de senaste 20 åren har skapat nya möjligheter till individanpassad marknadsföring och 

priset på den värdefulla informationen har sänkts. Med hjälp av sociala medier har 

möjligheten till segmentering och individanpassning blivit ännu större. Mycket på grund av 

att användarna själva uppger personlig och demografisk information om sig själva samt parar 

ihop sig med liksinnade i sociala nätverk.  Innan ett företag därför själv startar ett socialt 

nätverk eller en blogg för att nå en önskad målgrupp är det viktigt att söka inom sociala 

medier efter det önskade segmentet. Det kanske redan finns ett forum, en blogg eller ett 

socialt nätverk där de sökta konsumenterna redan rör sig. Segmenteringsmöjligheterna inom 

sociala medier begränsas dock till användarna. Det finns målgrupper som inte använder 

sociala medier och företag som till exempel riktar sin produkt till pensionärer bör använda en 

annan marknadsföringskanal.  

5.2.2. Att sprida budskapet 

Sociala medier är stort och brukas av många, detta medför att företag definitivt kan få kontakt 

med sina målgrupper. Mediets storlek medför däremot också viss problematik att påverka sin 

målgrupp. Företag måste inse vikten av att sprida budskap på rätt sätt i sociala medier. Att 
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använda sig av opinionsledare inom områden som berör företaget är ett sätt att påverka sina 

konsumenter. Att försöka få en opinionsledare, att regelbundet sprida företagets budskap 

vidare är ett bra sätt att lösa problematiken. Opinionsledaren kan antingen vara anställd på 

företaget eller privatpersoner. Det finns opinionsledare inom de flesta områden, så företag kan 

säkert finna någon som passar just dem. De bör dock vara varsamma när det uppmanar privata 

bloggare att sprida företagets budskap, det gäller att göra det med tanke på transparens och 

ärlighet. Bäst är givetvis att finna personer som skriver om varumärket och dess produkter 

utan uppmaning, av ett genuint intresse. Dessa ska företaget försöka skapa en dialog med, 

men företaget bör göra det på ett sådant sätt att det inte kan leda till dålig publicitet. 

Att sprida sitt budskap till den funna målgruppen skiljer sig från hur företag tidigare arbetat 

inom traditionella medier. En av de stora skillnaderna är att inom sociala medier bör företag 

skapa en relation och föra en dialog med konsumenterna. I traditionella medier handlar det 

mer om att leverera ett budskap. Det är viktigt att företag förstår att marknadsföring inom 

sociala medier handlar om ett nytt sätt att sälja sin produkt, företag och varumärke; att sälja 

med hjälp av en dialog med konsumenten, som sedan kan föra det vidare. Genom att föra en 

dialog kommer företag närmare sina konsumenter och kan därigenom marknadsföra en 

känsla. Att skapa ett värde för konsumenten är en del av att marknadsföra sig i sociala medier. 

Företaget ska försöka få konsumenterna att bli engagerade i varumärket och dess produkter 

för att konsumenterna själva sedan ska sprida företagets budskap vidare. Sociala medier har 

en högre viralitet än traditionella medier då alla användare är potentiella marknadsförare. 

Detta är en av sociala mediers styrkor gentemot traditionella medier och något som företag 

bör försöka utnyttja genom att skapa virala komponenter i sin marknadsföring. Den höga 

viraliteten kan även leda till att negativa budskap sprids väldigt snabbt och få negativ 

inverkan vilket företag måste vara medvetna om. 

De olika verktygen fungerar på olika sätt och kan användas på olika sätt för företagets 

marknadsföringssyfte. Företag bör sträva efter att använda så många av de olika verktygen 

som möjligt.  Det har en positiv påverkan på företagets sökmotorsoptimering, men främst för 

att erhålla goda kundrelationer. Sociala medier är fortfarande ett relativt ungt och expansivt 

fenomen, företag ska därför inte stirra sig blinda på den teknik som finns i dagsläget utan 

istället försöka se till de mål företaget har och se hur tjänsterna som finns kan hjälpa företaget 

uppnå dessa mål.  
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Vid marknadsföring i en blogg är det viktigt att företag delar med sig av kunskap och nyheter 

inom företaget. Detta skapar ett intresse för företaget. Genom att ge konsumenter lite insikt i 

företaget, mjuknar det tidigare hårda företaget i konsumenternas ögon vilket kan leda till en 

stärkt företagsimage och lojalitet. Bloggar kan användas som en förlängd kundtjänst där 

företaget förklarar för konsumenter om problem eller svårigheter. Det är dock av stor vikt att 

ett företag som startar en dialog men sina konsumenter genom en blogg underhåller den och 

uppdaterar den kontinuerligt.  

5.3. Kritik och produktförbättring 

Marknadsföringsarbetet tar inte slut i och med att den tredje beståndsdelen av 

marknadsföringsprocessen är klar. Det är nu av stor vikt att företaget samlar in information 

om vad konsumenterna tycker och tänker om den produkt som de köpt. Ett sätt att göra det är 

att mäta KPI vilket är lättare inom sociala medier än i traditionella medier. Inom sociala 

medier är det också lättare för missnöjda konsumenter att få sin röst hörd. Detta är något som 

företag som är aktiva inom sociala medier måste vara medvetna om. Genom att möta denna 

kritik på rätt sätt kan företag stärka sitt varumärke samt förbättra produkten eller det som 

åsamkat den negativa publiciteten. För att kunna bemöta kritik krävs det att företaget är aktivt 

i de bloggar, forum, sociala nätverk där konsumenter som tillhör företagets målgrupp rör sig. 

Om ett företag bemöter kritik på fel ställe eller för sent är skadan redan skedd och i vissa fall 

kan det förvärra situationen. Företag ska se konsumenterna som en källa till kunskap och 

produktutveckling.  

Det är viktigt att företag som bestämmer sig för att använda sociala medier förstår den 

flexibilitet och frihet som lockade konsumenterna från början. Företag bör använda sociala 

medier för att bemöta folk på ett personligt plan och hjälpa dem med problem. Transparens, 

personlighet och ärlighet är tre viktiga ledord. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel dras konkreta slutsatser från analysen av de empiriska och teoretiska delarna. 

Här presenteras även vidare forskning.  

Det framgår klart och tydligt att företag har möjligheter att arbeta med sociala medier i alla 

steg i marknadsföringsprocessen, även i skedet som följer efter att produkten nått 

konsumenten. Vid marknadsföring inom sociala medier är det viktigt att företag är medvetna 

om att konsumenter som använder sociala medier stimuleras på ett annat sätt än tidigare. 

Sättet att marknadsföra sig i sociala medier skiljer sig på många punkter från traditionell 

marknadsföring. Sättet som företag använt sig för att marknadsföra sig med hjälp av Posters, 

TV, radio och tidningsannonser kan inte användas för att marknadsföra sig med i sociala 

medier. När det gäller marknadsundersökningar och segmentering är fokusgrupper och 

enkätundersökningar inte heller rätt verktyg för denna arena. 

Vi har funnit en samstämmighet mellan litteraturstudierna och informanterna. De är överens 

om att företag har möjlighet att och bör interagera med sina konsumenter på ett annat sätt än 

tidigare. Företag ska inte bara försöka leverera ett budskap genom en monolog utan försöka 

föra en dialog med sina konsumenter. Denna dialog bör föras på forum, bloggar, sociala 

nätverk som kan sammankopplas med det företaget gör. På grund av att dialogen kan föras 

kontinuerligt ger den möjlighet till att förmedla en mjukare och mer korrekt bild av företaget, 

ger möjlighet att möta kritik på ett smidigt sätt samt skapar konsumenter som har större 

överseende för företagets misstag. 

Sociala medier har högre konsumentmakt än traditionella medier. Därför är det väldigt viktigt 

för företag att vara transparenta, genuina och ärliga i sin marknadsföring. Det är även viktigt 

för företag att förstå att de inte kan kontrollera vad som sägs av konsumenter inom sociala 

medier, men de har möjlighet att påverka det. Genom att vara lyhörd, lyssna till vad 

konsumenter tycker och tänker, och föra en dialog med dem kan företag nå konsumenterna på 

deras villkor. Sociala medier är en förlängning av det sociala liv som vi människor lever i, det 

är därför viktigt att företag uppträder på ett ansvarstagande och personligt sätt.  

De följande punkterna visar de fördelar som finns med marknadsföring inom sociala medier 

och skiljer sig från traditionella medier.   
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I. Företag kan få tillgång till feedback på ett enklare och billigare sätt än i traditionella 

medier. Vår undersökning visar att flödesmätare är ett bra verktyg för att samla in 

information om vad konsumenter tycker och tänker på ett smidigt och enkelt sätt. Inom 

sociala nätvärk finns det forum och grupper där företagsaktuella saker diskuteras.  

II. Inom sociala medier är det betydligt enklare för företag att segmentera målgrupper som 

företaget vill rikta sin marknadsföring mot. Det går att finna information både om 

individer och potentiella opinionsledare inom företagets målgrupp. Sociala nätverk kan 

användas på många sätt i marknadsföringsprocessen. Företag kan även själva starta 

sociala nätverk för att samla konsumenter och låta dem interagera med företaget och 

andra likasinnade.  

III. I sociala medier kan konsumenterna vara mer involverade i produktutvecklingen. Genom 

att läsa det konsumenter skriver i bloggar, forum eller sociala nätvärk så behöver inte 

företaget längre anordna dyra fokusgrupper.  

IV. Marknadsföring inom sociala medier är billigare än i traditionella medier. Företag kan 

lätt och billigt skriva om vad som försiggår inom företagets väggar och låta konsumenter 

ta del av information och komma med viktiga kommentarer. Det är inte bara företagets 

egen blogg som är av intresse för dess marknadsföring utan även andra företags, 

organisationer eller konsumenters bloggar.  

V. Tekniken i tjänsterna gör att budskap kan få viral spridning, lättare än de gör i de 

traditionella medierna. Företag bör vara medvetna om att detta medför både att deras 

budskap kan spridas snabbt om de gör en fyndig kampanj, men också att negativa 

budskap kring företaget kan spridas snabbt. Multimediadelningssidor verkar framförallt 

vara användbara för spridning av företagets budskap. Publicering av material kan få en 

enorm spridning via word of mouth och få stor genomslagskraft. Det är dock svårt att 

säga om en film kommer eller inte kommer spridas långt.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det inom sociala medier går att identifiera och lokalisera 

användarens behov och efterfrågan, uttrycka konsumenternas behov i form av en konkret 

produkt eller tjänst samt utföra gapöverbyggande aktiviteter så att produkten eller tjänsten blir 

tillgänglig för konsumenten. På detta sätt skiljer sig inte sociala medier mot traditionell 

marknadsföring. Tjänsterna ger dock företaget möjlighet att komma väldigt nära 
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konsumenterna och stimulera dem på annat sätt, jämfört med TV, radio och tidningar. Detta 

gör att företag måste strukturera om det sätt de marknadsför sig på.   

6.1. Vidare forskning 

Vi har i vår uppsats behandlat övergripande tjänster inom sociala medier. Vidare forsknings 

skull kunna vara att se till fördelar och nackdelar med marknadsföring inom en specifik tjänst. 

Vår undersökning visar att sociala medier kan användas till mer än bara marknadsföring; en 

blogg kan till exempel användas för att motverka en dålig kundtjänst och en intern 

Community kan användas för att samla de anställda på internet och till exempel hjälpa HR-

avdelningen med internrekrytering. Vidare forsknings skulle därför kunna vara att undersöka 

hur företag kan använda sociala medier till annat än marknadsföring.  
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Bilaga 1, Kända företag inom sociala medier 

1.1. Multimediadelning  

Youtube.com   

En sida där användarna kan ladda upp och dela ut egna filmer och kolla på andras. 

Myspace.com    

En sida där användarna kan ladda upp och dela ut egen musik och lyssna på andras. 

Flickr.com 

En sida där användarna kan ladda upp och dela ut egna bilder och titta på andras. 

1.2. Bloggar 

Twitter.com 

Microbloggnätverk. Meningen är att medlemmarna snabbt och lätt kan dela med sig av tankar, 

idéer och medelanden. Al Gore och Barack Obama är två kända personer som microbloggar i 

detta nätverk.  

blogg.se & blogger.com 

Två exempel på hemsidor som användarna kan använda för att skapa en blogg.  

1.3. Sociala nätverk 

Facebook.com 

En av världens största sociala nätverk med, enligt hemsidan 

(http://www.facebook.com/press/info.php?statistics), över 200 miljoner användare. Användarna 

kan bland annat skriva om sig själva, dela bilder och diskutera i forum. Olika fangrupper och 

åsiktsgrupper finns för användarna att gå med i. 

Myspace.com 

Ett socialt nätverk för musikintresserade och artister. Artister kan lägga upp musik de själva 

gjort och dela med andra. 

1.4. Flödesläsare 

Google.com/ig 

Här kan användare skapa en egen startsida där de får ett önskat flöde information 

Netvibes.com 

Netvibes tillåter användare att individuellt samla information från favoritsidor, bloggar, 

emailkonton, sociala nätverk, sökmotorer, chatprogram och allt annat som de vill ta del av på 

internet. Allt på ett och samma ställe.  

 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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1.5.  Wikis 

wikipedia.com 

Världens största uppslagsverk, vilket är helt användargenererat. Jimmy Wales, grundare av 

wikipedia, talade på ett konvent (TED talks, 

http://www.youtube.com/watch?v=WQR0gx0QBZ4), där han förklarar hur wikipedia 

fungerar. För att ändra något som står i verket krävs inte medlemskap, dock lämnar man ut sitt 

IP-nummer om man inte har ett. De personer som blir medlem kan välja att bevaka visa sidor 

eller olika ämnen. Om någon ändrar informationen på en medlemsbevakad sida eller ämne, 

skickas information till medlemmarna och de kan gå in och antingen formulera om, eller 

återställa en tidigare sparad version av sida. Detta gör att fel information och sabotage är 

något som den engelska versionen av sidan inte lider av.  

1.6. Sökmotorer 

Google.com 

Googles söktjänst är världens i särklass mest använda.  Söktjänsten fick spridning sedan 

tidigare marknadsledaren Altavista börjat med reklam och annonser i form av banderoller på 

webbplatsen (Wikipedia ). 

ThePirateBay.org 

Världens största bittorrenttracker. En sida som erbjuder användarna att söka efter filer som 

kan laddas ner från olika datorer samtidigt.  

twingly.com 

Twingly är en blogg sökmotor. Enligt företaget självt servar det över 25 miljoner sökresultat 

per månad.  

 

 

 

 

 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=WQR0gx0QBZ4
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Bilaga 2, Exempel Marknadsundersökningar & Segmentering 
 

1. SJ, Protestlista mot SJ nya bokningssystem  

Denna protestgrupp har kring 5000 medlemmar och diskuterar bland annat ämnen som 

”Avskaffa monopolet” och ”Personliga Biljetter, bra eller dåligt?”. SJ kan enkelt ta del 

av gruppens diskussion och få veta vad konsumenterna är missnöjda med. 

http://www.facebook.com/group.php?sid=2d773bd1e099d6fbe520428497a52b5d&gid

=8163508531&ref=search 

2. Fiskars, Fiskateers 

Fiskars har skapat en sida med ambassadörer för dess varumärke och för hantverk. 

Med denna sida vill de skapa en kanal för kommunikation med de som använder 

företagets produkter. De vill höra vad konsumenter har att säga om deras befintliga 

och kommande produkter.  Sidan ger konsumenter en röst och en möjlighet att 

kommunicera med andra hantverkare och användare av Fiskars produkter. 

http://fiskateers.com/ 

3. Bonnierförlagen & TV4, boktipset 

Boktipset är en webbplats för dig som älskar att läsa. Här kan användare skapa sin 

egna ”bokhylla” och sedan få lästips som passar användarens smak och tips om 

medlemmar med liknande ”bokhyllor”. Boktipset är ett verktyg för de som gillar att 

dela med sig av och diskutera sina läsupplevelser.  

www.boktipset.se 

4. Starbucks, My Starbucks idea 

Starbucks har lanserat en innovationsplattform där de kan ta till vara på alla de idéer 

som företagets konsumenter har. De vill höra stora, små eller revolutionerade idéer. 

Sidans besökare kan diskutera gamla, nya, kommande eller önskade produkter samt 

rösta på vilket förslag de tycker Starbucks ska utveckla. Starbucks vill forma sin 

framtid tillsammans med sina konsumenter,  

http://mystarbucksidea.force.com/ 

http://www.facebook.com/group.php?sid=2d773bd1e099d6fbe520428497a52b5d&gid=8163508531&ref=search
http://www.facebook.com/group.php?sid=2d773bd1e099d6fbe520428497a52b5d&gid=8163508531&ref=search
http://fiskateers.com/
http://www.boktipset.se/
http://mystarbucksidea.force.com/
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Bilaga 3, Exempel Bloggar 

1. AMF Pensionsbloggen  

Denna blogg drivs av Anna Allerstrand och Dan Adolphson. De diskuterar och hjälper 

människor att förklara saker som pensionssystemet och den egna tjänstepensionen. 

http://pensionsbloggen.typepad.com/  

2. Dr Pepper, The Raging Cow 

Vid marknadsföringen av den mjölkbaserade drycken ”The Raging Cow” betalade Dr 

Pepper sex tonåringar att promota den nya drycken i deras genuina bloggar för att få 

en starkare och mer trovärdig koppling till dryckens unga målgrupp. 

Marknadsföringsknepet ansågs dock oärligt och drycken bojkottades till och med av 

vissa.   

http://slate.msn.com/id/2081419  

3. Robert Scoble, Tidigare Microsoft 

Scoble började skriva en blogg när han jobbade som tekniker på Microsoft. Scoble 

framhöll inte bara Microsofts, företaget han jobbade på, produkter i sin blogg. Han 

skrev också öppet och ärligt om chefer inom företaget, företaget i sig och dess 

konkurrenter. Detta är ett exempel på hur en opinionsledare kan få negativ inverkan på 

ett företag. 

http://scobleizer.com/ 

4. Malmöoperan, The Black Ascot 

Malmö Operan skapade en fejkblogg för den kommande föreställningen Vanessa. 

Detta gjorde de enligt dem inte för att sälja biljetter utan för att avdramatisera operan 

som konstform. Operan är inte nöjd med sin publik och ville försöka ett nytt sätt att nå 

nya målgrupper. Tusentals personer följde den 18-åriga Erikas dekadenta 

Östermalmsliv i bloggen. Operan har ej uttalat sig om bloggen påverkat 

biljettförsäljningen. 

http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article426385/Dekadent-modeblogg-var-pr-

trick.html 

5. Posten, Stefan the Swopper 

Posten ville stimulera sändning av paket och skapa en ökad kännedom om Postens 

tjänster bland unga utan att spendera pengar på marknadsföring. Genom att sponsra 

http://pensionsbloggen.typepad.com/
http://slate.msn.com/id/2081419
http://scobleizer.com/
http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article426385/Dekadent-modeblogg-var-pr-trick.html
http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article426385/Dekadent-modeblogg-var-pr-trick.html
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Stefan, 28, i sittexperiment att byta bort alla sina ägodelar med fraktkostnader och 

förpackningar fick Posten enormt mycket PR inom TV, tidningar och bloggar.  

http://www.stefantheswopper.se  

http//stefantheswopper.blogspot.com/ 

 

http://www.stefantheswopper.se/
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Bilaga 4, Exempel Connected marketing 

1. RedBull 

Red Bull är säkra på att de kan konkurrera med de stora dryckesföretagen, till exempel 

CocaCola och Dr. Pepper genom att hålla sig till deras virala 

marknadsföringsapproach. Deras taktik är att vända sig till huvudområden i städer, 

uteställen och gym och litar på att de lokala människorna ska sprida ordet om dess 

produkt. 

www.redbull.com 

http://www.newsweek.com/id/79400 

2. Ford, The Evil Car 

Ford marknadsförde sin modell Ka på Youtube genom att publicera olika filmer över 

den elaka bilen. I en av filmerna klämmer bilden fast en katt i takluckan och i en 

annan slår bilen iväg en duva med motorhuven.  Dessa filmer har setts utav ca 500 000 

användare vardera.  

http://www.youtube.com/watch?v=gLdcGSRHaaY 

http://www.youtube.com/watch?v=5QJoFlNaLR8&feature=PlayList&p=D56F1CE37

BC0C475&index=6&playnext=2&playnext_from=PL 

3. Sony, ”All I want for x-mas is a PSP"  

En kampanj startad i anonymt av elektronikföretaget Sony för att få människor att 

köpa deras nya spelkonsol. Kampanjen gick mestadels ut på videofilmer och bloggar 

med människor som ville sa sig vilja ha en spelkonsol i julklapp, då den lanserades. 

Videofilmerna och bloggarna var själva gjorda av Sony, vilket sedan läkte ut. Sony 

fick väldigt dålig kritik på grund av detta. Bland annat denna film på youtube:  

http://www.youtube.com/watch?v=bwdhg_whoKw 

4. Nokia, Mobiltelefon 3650 

Nokia marknadsförde sin mobiltelefon 3650 med videokamera på Youtube genom att 

publicera ett videoklipp filmat med telefonen. Filmen visar en katt som snurrar runt i 

en takfläkt och är inte bara underhållande utan visar även upp telefonens goda 

videofunktioner. 

http://www.youtube.com/watch?v=nNcwTF1Eo70 

5. Däckhuset Kalmar, I Hell-mans World 

http://www.redbull.com/
http://www.newsweek.com/id/79400
http://www.youtube.com/watch?v=gLdcGSRHaaY
http://www.youtube.com/watch?v=5QJoFlNaLR8&feature=PlayList&p=D56F1CE37BC0C475&index=6&playnext=2&playnext_from=PL
http://www.youtube.com/watch?v=5QJoFlNaLR8&feature=PlayList&p=D56F1CE37BC0C475&index=6&playnext=2&playnext_from=PL
http://www.youtube.com/watch?v=nNcwTF1Eo70
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Däckhuset i Kalmar JK-anmälde en bloggare för förtal i sin blogg. I bloggen skrev 

personen om sitt missnöje med bolagets hantering av hans moped som var inlämnad 

på service. 

http://www.hell-man.se/?p=1299 

6. EA Games, Tiger Woods PGA Tour 08 

EA Games fick hård kritik då konsumenter som köpt Tiger Woods PGA Tour 08 

upptäckt en bugg i spelet. Vid ett hål kunde Tiger Woods slå ut bollen vattnet och 

därefter vandra ut och spela vidare på bollen. Levinator25 publicerade en video på 

detta på Youtube. EA Games svarade Levinator25 men följande film, där de visar att 

det inte var en bugg, Tiger Woods är så bra på riktigt. 

http://www.youtube.com/watch?gl=SE&v=FZ1st1Vw2kY 
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