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Purpose/Aim:  The aim with our study is to investigate how organisations use social media as a 
marketing tool. The purpose with our study is also to investigate the possible differences between 
the fashion industry and the technology- industrial sector regarding this matter. We aim to find out if  
the  organisations  believe  that  social  media  as  a  marketing  tool  will  have  a  greater  and  more 
meaningful  role  in  marketing  in  the  future  or  if  the  role  of  social  media  already  has  been 
implemented as such. How do the marketing departments select which type of media in which they 
will be seen is also a question we ask ourselves.   

Material/Method:  The  hermeneutic  approach  has  been  used  in  this  study  as  a  method  for 
investigation. Further, our interviews have been conducted from a qualitative perspective where the 
semi-structured interview has acted as a complement to the hermeneutic approach in our study.   

Main results: Our main results shows that the fashion industry use social media as an obvious tool 
within marketing. The technology and industrial sector use social media as a customer service to a 
greater extent, based on responses from organisations we interviewed within this sector. Since the 
technology and industrial sector to some extent tend to be more traditional and conservative, new 
technologies can have a difficulty in being integrated within this sector. Our study however, also 
shows that both sectors have an active role in using social media as a marketing tool.    

Keywords: Sociala medier, Webb 2.0, Konvergenskulturen, Symmetrisk kommunikation, Word-of-
mouth (WOM), Customer Relationship Marketing (CRM), Relationsmarknadsföring. 
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Förord

Höstterminen 2011 inleddes med studier kring sociala medier och det fångade snabbt vårt intresse, 
och det föll sig därför naturligt att skriva vår C-uppsats i detta ämne. Vi var båda även intresserade 
av marknadsföring och önskade därför att sammankoppla dessa intressen. Det visade sig vara ett  
spännande projekt och vi är väldigt tacksamma för den hjälp vi fått från vår handledare Ann-Marie 
Morhed,  våra  opponenter  och  klasskamrater  som  givit  oss  meningsfulla  ord  på  vägen  samt 
konstruktiv kritik. Vi vill även tacka de företag och våra respondenter som bidragit med värdefull 
information gällande sitt arbete inom respektive företag. Ett varmt tack går till Miriam Tappert och 
Lina Holst på H&M , Oscar Arrsjö på Fashionisland.se, Filip Tysander på Daniel Wellington, Elias 
Carlsson på Klarna, Helena Berg på Epsilon, Johan Lanner på Connecta, Lotte Jernberg på Svevia 
och Sofia Ström på INDISKA. 
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Sammanfattning

Sociala medier växer som marknadsföringsverktyg och det är enligt forskare ett utmärkt sätt för 
företag att skapa dialog och bygga relationer med sina kunder. Flera tidigare studier som behandlar 
sociala medier och dess effekter har genomförts de senaste åren och det finns fortfarande ett stort 
intresse inom ämnet. Det vi har valt att undersöka är hur företag idag använder sig av sociala medier 
i sitt marknadsföringsarbete, vi har även valt att jämföra två olika branscher för att utöka kunskapen 
inom det redan utforskade området. Vi har därför valt att se på modebranschen och teknik- och 
industribranschen för att utreda om det finns skillnader mellan dessa när det kommer till arbetet 
med sociala medier. För att undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med fyra 
företag inom modebranschen och fyra företag inom teknik- och industribranschen. Vi har använt oss 
av primärkällor och sekundärkällor, där våra primära källor utgörs av våra kvalitativa intervjuer och 
våra sekundära källor är hämtade ur tryckta källor och elektroniska källor. Resultatet vi fick har lett 
oss fram till slutsatsen att modebranschen kan dra större nytta av att använda sig av sociala medier 
då de fyra företag vi intervjuat säljer en produkt, till skillnad från de fyra företag vi intervjuat inom 
teknik- och industribranschen som är tjänsteföretag. Modebranschen ser sociala medier som en mer 
naturlig  del  av  marknadsföringen,  medan teknik-  och  industribranschen är  mer  traditionell  och 
använder  sociala  medier  mer  för  att  utveckla  sin  relationsmarknadsföring  och  även  som  en 
kundtjänstkanal.  Modebranschen  arbetar  mycket  med  bloggar,  kampanjer  och  tävlingar  medan 
teknik- och industribranschen arbetar mycket med rekrytering via sociala medier. Båda branscher 
ser sociala medier som en ökande trend och förstår vikten av att synas i de forum där deras kunder 
verkar.

4



Innehållsförteckning
1 Inledning och bakgrund.....................................................................................................................6

1.1 Tidigare studier...........................................................................................................................7
1.2 Problemdiskussion......................................................................................................................7
1.3 Syfte och problemformulering................................................................................................... 8
1.4 Frågeställning............................................................................................................................. 8
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................8
1.6 Begreppsförklaringar..................................................................................................................9

1.6.1 Definition av sociala medier................................................................................................9
1.6.2 Bloggen................................................................................................................................9
1.6.3 Twitter..................................................................................................................................9
1.6.4 Facebook ...........................................................................................................................10
1.6.5 Youtube..............................................................................................................................10

1.7 Disposition................................................................................................................................10
2. Teoretisk referensram..................................................................................................................... 12

2.1 Webb 2.0................................................................................................................................... 12
2.2 Konvergenskulturen..................................................................................................................13
2.3 Customer Relationship Marketing............................................................................................13
2.4 Den asymmetriska och symmetriska kommunikationen.......................................................... 14
2.5 Word of Mouth och elektronisk Word of Mouth (viral marknadsföring).................................14

3 Metod...............................................................................................................................................16
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt...................................................................................................16
3.2 Undersökningsmetod................................................................................................................16
3.3 Datainsamlingsmetod............................................................................................................... 17
3.4 Intervjuguide.............................................................................................................................17
3.5 Val av respondenter.................................................................................................................. 18
3.6 Metodens giltighet.................................................................................................................... 18
3.7 Analysmetod............................................................................................................................. 19

4. Empiri............................................................................................................................................. 21
4.1 Val av företag............................................................................................................................21

4.1.1 Respondenter..................................................................................................................... 21
4.1.2 Teknik - och industriföretagen...........................................................................................22
4.1.3 Modeföretagen...................................................................................................................23

4.2 Presentation av intervjufrågor ................................................................................................. 24
5 Analys.............................................................................................................................................. 25

5.1 Connecta................................................................................................................................... 26
5.2 Epsilon......................................................................................................................................27
5.3 Klarna....................................................................................................................................... 28
5.4 Svevia....................................................................................................................................... 29
5.5 Fashionisland.se........................................................................................................................30
5.6 H&M.........................................................................................................................................32
5.7 INDISKA..................................................................................................................................32
5.8 Daniel Wellington.....................................................................................................................33
5.9 Jämförande analys.................................................................................................................... 35

6. Resultat och slutdiskussion.............................................................................................................38
6. 1 Resultatets giltighet................................................................................................................. 38
6.2 Förslag till fortsatt forskning.................................................................................................... 39

7. Källförteckning...............................................................................................................................40
Bilagor:............................................................................................................................................... 43

Intervjufrågor .................................................................................................................................43

5



1 Inledning och bakgrund

I  december  2009  genomförde  klädföretaget  American  Apparel  en  kampanj  där  användarna  av 
webbsidan Lookbook.nu fick skicka in bilder på sig själva iklädda företagets kläder.1 Bilderna sattes 
sedan ihop till  en egen “lookbook” på 64 sidor med 136 olika stilar,  boken trycktes i  150 000 
exemplar och spreds även via nätet till 20 olika länder.

Idag är sociala medier en viktig del i marknadsföringen hos många företag och fungerar ofta som ett 
verktyg för att kommunicera med kunderna.2 Kostnaden för ett företag att nå ut till hundratusentals 
kunder har minskat genom digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier. Möjligheterna att 
målgruppsanpassa sin marknadsföring har ökat avsevärt i och med sociala mediers uppkomst. The 
New York Times anställde nyligen en redaktör för att enbart arbeta med sociala medier.3 Att trenden 
lutar  åt  att  anställa  personer  med särskild  kompetens  inom sociala  medier,  visar  ytterligare  på 
sociala  mediers ökade popularitet  och den uppåtgående trenden gällande denna. Behovet  av att 
synas via digitala medier ökar.

2008  gjordes  en  undersökning  av  Forrester  Research  som  visade  att  över  75  procent  av 
Internetanvändarna använde sig av sociala medier i vardagen.4 Internetanvändare skapade bloggar, 
lämnade kommentarer och recensioner på företagshemsidor och gick med i sociala nätverkssajter 
som Myspace  och  Facebook  under  det  senare  kvartalet  av  2008  mer  än  vad  som registrerats 
någonsin tidigare.

Carlssons ”Marknadsföring och kommunikation i sociala medier”tar genomgående upp de positiva 
aspekterna och möjligheterna för företag att marknadsföra sig och skapa dialog med sina kunder via 
sociala  medier.5  Enligt  Carlsson är  sociala  medier  ett  utmärkt  verktyg för  företagen att  bygga 
långsiktiga relationer med sina kunder. Genom att ge kunden inblick i verksamheten så skapar man 
förtroende.  Genom  att  ge  kunden  inblick  i  verksamheten  skapas  förtroende  för  företaget.  En 
överbelastad  kundtjänst  kan  tjäna  på  att  använda  sociala  medier  som  ett  komplement.  För 
rådgivning och tips till kunder kan man exempelvis använda sig av en företagsblogg. Idag vill vi  
kunna välja vilken reklam vi ska ta del av. Carlsson beskriver hur företag med hjälp av dagens 
teknik har möjlighet att utforma reklamen så att  den når rätt  målgrupp och väcker  intresse hos 
konsumenterna.

1.1 Tidigare studier

Sociala medier i  marknadsföring är inte längre ett nytt  och outforskat  område även om sociala 
medier fortfarande benämns som ”nya medier”. En tidigare publicerad artikel som vi hittat i ämnet 

1 www.modearkivet.se Hämtad: 2011-10-19. http:/modearkivet.se/index.php/2010/03/direktmarknadsforing-och-
sociala-medier/
2  Carlsson, Lena. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier- Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning. Kreafon AB: Göteborg 2009.
3 Kaplan, M. A. Haenlein, M. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Kelley School  
of Business, Indiana University 2009.
4 Ibid.
5 Carlsson, L. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier- Givande dialoger, starkare varumärke, ökad 
försäljning. Kreafon AB: Göteborg 2009                                                                                                                               
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är:  ”Following  the  Fashionable  Friend:  The  Power  of  Social  Media  Weighing  Publicity 
Effectiveness of Blogs versus online  Magazines”  från Handelshögskolan  i  Stockholm.6 Artikeln 
behandlar ämnet varumärkespublicitet, relationsmarknadsföring och trovärdigheten ett företag och 
dess varumärke får hos kunderna genom sociala medier och genom  traditionella medier. Författarna 
har i sin undersökning jämfört dessa faktorer och hur det  framställs i bloggar som är ett socialt 
medium gentemot hur de framställs i nättidningar som är ett traditionellt medium. Resultatet av 
undersökningen  visar  att  attityden  hos  konsumenterna  mot  företagen  var  bättre  i  bloggar  än  i 
nättidningar.  Effektiviteten  i  publiciteten,  marknadsföringen  och  känslan  av  en  relation  med 
varumärket var starkare i de sju undersökta bloggarna än i de sju undersökta nättidningarna. Detta 
är ett intressant resultat som har hjälpt oss i inledningsskedet i vår undersökning på det sätt att det 
har gett  oss en inblick i  hur kraftfullt  sociala medier är  gällande  relationen mellan företag och 
kunder.

I  Wendy A. Warrs  artikel  ”Social  software:  fun and games,  or business  tools?”  kan man finna 
intressant information om kollektiv intelligens, sociala nätverk och gränslös delning mellan nätverk 
och  hur  dessa  implementeras  inom  organisationer.7 Det  vi  kan  tillföra  till  ämnet  genom  vår 
undersökning är jämförelsen mellan modebranschen och teknikbranschen då vi inte funnit någon 
tidigare studie inom detta område.

1.2 Problemdiskussion

Sociala medier och dess roll blir allt större, idag använder sig 4 499 180 svenskar av Facebook8 och 
ca 5 procent har en egen blogg.9 Kontakter knyts, möten bokas och människor söker jobb samtidigt 
som företagen kollar upp eventuella anställningskandidater på Facebook. Konkurrensen hårdnar och  
det blir allt viktigare för företag att synas i olika forum och inte minst i sociala medier där de kan 
skapa interaktion med sina potentiella kunder. Företagen tvingas vara aktiva inom olika sociala 
medier för att överleva och idag räcker det oftast inte med att bara ha en hemsida utan man ska  
gärna ha en egen Facebook-profil, ett Twitter-konto och blogga eller samarbeta med bloggar. Men 
det lyfter även fram många positiva aspekter för företagen. Genom sociala medier kan de stärka sitt 
varumärke genom att nå ut till rätt kunder, kommunicera och få feedback från kunderna och därmed 
skapa en dialog. Sociala medier växer och vi vill genom vår undersökning förstå och beskriva hur 
viktiga de faktiskt är. Vad behöver dagens företag göra för att hänga med i utvecklingen? Vad har 
företagen för syn på sociala medier som marknadsföringsverktyg?

Inom modebranschen finns det oändligt många bloggar och bildbloggar som skriver om kläder, 
skor, smycken och olika trender. Modeföretagen verkar ha förstått vikten av att synas i allt från 
bloggar  till  Facebook,  Twitter  och  Youtube.  De  annonserar  i  alla  dessa  forum,  de  ger  bort 
“smakprov”  på  sina  kläder,  smycken  etcetera  för  att  andra  ska  skriva  om  dem  och  väcka 
uppmärksamhet hos målgruppen. Vår förförståelse för modebranschens aktivitet i sociala medier 
grundar sig i ett intresse av mode och av forum där man kan läsa om mode. Ett intressant perspektiv 
blir därför att jämföra den, enligt oss, aktiva modebranschen med en bransch där vi inte har någon 
större uppfattning om hur arbetet  med sociala  medier  ser ut.  Denna uppsats kommer därför att 
handla om en jämförelse av modebranschen och teknik- och industribranschen där vi vill undersöka 

6 Colliander, J. Dahlen, M. Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media Weighing Publicity 
Effectiveness of Blogs versus online Magazine
7 Warr, W. A. (2008). Social software: fun and games, or business tools? Journal of Information Science, 34(4), 591-
604. doi: 10.1177/0165551508092259 Hämtad: 2011-12-05
8 www.dagensmedia.se hämtad: 2011-11-04, http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3353991.ece
9   www.mjukvara.se hämtad: 2011-11-04 http://www.mjukvara.se/blogg/hur-manga-som-bloggar-i-sverige/                       
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hur deras marknadsföring via sociala medier ser ut.

1.3 Syfte och problemformulering

Syftet  med vår  uppsats  är  att  undersöka hur  företag  idag använder  sig  av sociala  medier  i  sin 
marknadsföring.  Vi  ämnar reda ut om det  finns skillnader i  arbetet  med sociala  medier  mellan 
företag  inom  modebranschen  och  företag  inom  teknik-  och  industribranschen.  Vi  vill  även 
undersöka hur företagen själva ser på utvecklingen av sociala medier som marknadsföringsverktyg 
och med detta ta reda på om de tror att sociala medier kommer att bli en större och viktigare del i 
företagens dagliga arbete eller om de redan är implementerade på marknadsavdelningen. Vi frågar 
oss hur företagens marknadsavdelningar tänker när de väljer i vilka medier de ska synas och hur de 
fördelar arbetet mellan dem.

1.4 Frågeställning

Våra huvudsakliga frågeställningar är följande:

• Hur använder sig företag av sociala medier i sitt marknadsföringsarbete? 
• Hur  ser  utvecklingstrenden  ut  och  hur  viktigt  är  sociala  medier  i  företagens 

marknadsföringsarbete idag? 
• Finns  det  skillnader  i  hur  företag  inom  modebranschen  och  företag  inom  teknik-  och 

industribranschen arbetar med sociala medier? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa undersökningsområdet i uppsatsen till att undersöka två branscher för att få 
ett mer lätthanterligt material. En tydligare definition av sociala medier ansågs vara nödvändig och 
därför tillräknas Facebook, Twitter, Youtube och bloggar i vår definition. Intervjuerna har utformats 
utifrån  en  halvstrukturerad  intervjuguide,  detta  har  inneburit  att  det  funnits  utrymme  för 
respondenterna att tala fritt kring frågorna som ställts. Detta har i sin tur medfört att fler än de 
sociala medier som vi valt att fokusera på i undersökningen nämnts, dessa har då inte tagits i vidare 
beaktande.

1.6 Begreppsförklaringar

1.6.1 Definition av sociala medier

”Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of  
Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content.”

För att förklara sociala medier så har definitionen ovan använts. Definitionen beskrivs vidare av 
Kaplan och Haenlein som menar att sociala medier kan ses utifrån två grundläggande perspektiv 
och plattformar.10 En av dem är  uppkomsten av  Webb 2.0,  som vidare  kommer  att  förklaras  i 
uppsatsen och begreppet användargenererat innehåll som uppstått i samband med Webb 2.0. Vi har 
valt att titta närmare på: Facebook, Twitter, Youtube och bloggar.

10 Kaplan, M. Andreas. Haenlein, Michael. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. 
Kelley School of Business, Indiana University 2009, s. 61
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1.6.2 Bloggen

Bloggar är ett välkänt begrepp inom sociala medier och kallas även för bloggsfären. Den har fått 
ökad popularitet genom antalet individer, företag och organisationer som valt att använda sig av den 
som  uttrycksmedel.  Bloggen  är  dessutom  ett  lätthanterligt  medium  som  har  bidragit  till  dess 
popularitet. Bloggens sätt att förena många läsare och ge uttryck för människors åsikter både på ett  
privat  och  affärsmässigt  plan  har  på  ett  tidseffektivt  sätt  gjort  att  den  blivit  en  viktig  del  av 
opinionsbildningen.11

1.6.3 Twitter

Twitter  eller  mikrobloggen  som den  också  kallas  har  en  liknande  funktion  som bloggen,  men 
uppdateras oftare och detta görs det via kortare meddelanden i real-tid som kan följas av det man 
kallar för “följare”/ ”followers”. Det har visat sig vara både effektivt och tidssparande för företag att 
använda mikrobloggen. Twitter skapades 2006 och har idag mer än 145 miljoner användare och ca 
90 miljoner “twittranden” eller “tweets” små korta informationsmeddelanden läggs dagligen upp på 
detta forum.12

Det sägs att sociala medier övertagit producenternas och företagens roll, då det är användare och 
vanliga människor som idag innehar en större makt att påverka opinionen angående exempelvis 
vissa produkter och på så sätt även påverka hur man ser på ett visst företag.

”These days, one witty tweet, one clever blog post, one devastating video–—forwarded to hundreds of friends at the 
click of a mouse–—can snowball and kill a product or damage a company’s share price.”13

1.6.4 Facebook 

Facebook startade 2004 och kom att bli känt i Sverige under 2008. Endast ett år efter lanseringen av 
Facebook var det totala antalet användare som registrerat sig på Facebook 175 miljoner.14 Idag har 
även  företagen insett  vikten  av  att  synas  och  höras  på  ett  socialt  medium som Facebook.  Att 
kommunicera via Facebook är ett effektivt sätt att skapa kontakt med kunder och skapa en tydligare 
och starkare identifiering av ett varumärke. På Facebook kan man föra diskussioner, uppmana till  
tävlingar och aktiviteter och på detta sätt även skapa en dialog med sina kunder.

1.6.5 Youtube

Webbplatsen Youtube grundades 2005. Youtubes slogan är ”Broadcast Yourself” eller direktöversatt 
”Sänd dig själv”. Via webbapplikationen kan man ladda upp videoklipp och på så sätt synas med 
flertalet  andra  på  denna  webbplats.  Man  behöver  inte  något  eget  konto  för  att  titta  på  andras 
videosekvenser och uppladdade filmklipp.15

11 Ibid.
12 Kietzmann.  H. Jan.,  Hermkens.  Kristopher.,  “Social  media? Get serious!Understanding the Functional  building 
blocks of social media” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061 2011. Hämtad: 2011-11-
16
13 Ibid.
14 Kaplan, M. A. Haenlein, M. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Kelley 
School of Business, Indiana University 2009
15  www.wikipedia.se , http://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube     Hämtad: 2011-12-11
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1.7 Disposition

I  teorikapitlet  presenteras  de  teoriverktyg  som  använts  och  som  ligger  till  grund  för  vår 
analysmodell. Därefter följer metodkapitlet där tillvägagångssättet vid insamling av primärdata och 
sekundärdata beskrivs för att besvara forskningsfrågan. Vidare beskrivs den kvalitativa metod som 
använts samt det vetenskapliga förhållningssättet, metodens giltighet och kritik av vald metod. En 
beskrivning  av  vår  analysmetod  förekommer  även  i  kapitlet.  Det  empiriska  kapitlet  beskriver 
företagen som valts ut för undersökningen och redogör för intervjuförfarandet och de frågor som 
ställts utifrån intervjuguiden. I Analyskapitel analyserar vi insamlad data som tagits fram från våra 
primär – och sekundärkällor och utifrån dessa har analysmodeller  utformats för att visa  på hur 
företagen använder sig av sociala medier i  marknadsföringssyfte. Slutligen kommer kapitlet  för 
resultat  och  slutdiskussion  där   slutsatser  dragna utifrån teorierna  och det  analytiska  materialet 
redovisas. Kapitlet inleds med besvarandet av de huvudsakliga frågeställningarna och följs av en 
diskussion av analysen och en kritik av analysmetoden. Detta följs av förslag till fortsatt forskning.
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2. Teoretisk referensram
I  teorikapitlet  presenteras  de  teoriverktyg  som  använts  och  som  ligger  till  grund  för  vår  
analysmodell.

2.1 Webb 2.0

  ”Web 2.0 is a collection of open-source, interactive and user controlled online applications expanding the experiences,  
knowledge and market power of the users as participants in business and social processes. Web 2.0 applications support  
the creation of informal users ’ networks facilitating efficient generation, dissemination, sharing and editing / refining of  
informational content”16

De  traditionella  former  av  media  som  företag  och  organisationer  har  använt  sig  av  i 
marknadsföringssyfte  har  i  stor  utsträckning  varit,  och  är  fortfarande:  televisionen,  tidningar, 
reklampelare och radio etcetera.  Till  stor del  har företagens marknadsföring historiskt  sett  varit 
baserad på envägskommunikation i första hand, det som kallas för push-marknadsföring.17 Webb 
2.0 var en term som först dök upp 2004 och har använts flitigt sedan dess.18 En kortare definition 
hämtad från nationalencyklopedin lyder ”webb 2.0, begrepp för nya och innovativa sätt att använda 
webben.”19 Kaplan  och  Haenlein  beskriver  webb  2.0  som en  utveckling  i  och  med  Internets 
uppkomst och som en möjlighet  för användare att förändra och påverka innehållet.  Kaplan och 
Haenlein  beskriver  också  hur  användargenererat  innehåll  är  en  viktig  del  av  den  kollektiva 
intelligensen och deltagarkulturen.20 Även Warr menar att en grundläggande faktor i Web 2.0 är  att 
samla  och  ge  utrymme  åt  den  kollektiva intelligensen.21 Detta innebär att allt fler människor ges 
möjlighet att vara med att skapa och påverka innehållet på mediala plattformar och denna process är 
ständigt pågående.22

Det  som definierar  Webb 2.0  är  först  och  främst  att  i  princip  alla  kan  vara  med och påverka 
innehållet på webbapplikationer. Enligt Bob Baxley, som är bosatt i Silicon Valley och jobbar med 
webbapplikationer är benämningen på applikationer och främst webb applikationer: en mjukvara 
som är skapad för att underlätta olika typer av uppgifter, de som väljer att använda denna typ av 
applikation har ofta  ett  syfte  och mål med sin användning av applikationen. Det  är  något  som 
utmärker webbapplikationen. Att en person kan påverka applikationens innehåll är därför av stor 
vikt.23 Det är tack vare en redan förberedd mall, i applikationen som i sin tur gör det möjligt för 
användare  att  på ett  lätthanterligt  och mindre tidskrävande sätt  kunna vara med och skapa och 
påverka via applikationen. Det är inte lika tidskrävande eller heller inte lika komplicerat som att 
göra en hemsida från grunden, där man kan behöva förkunskaper i ämnet. Därför kan alla personer 
vara med och uttrycka sig eller påverka via dessa forum. I en miljö där webb 2.0 har kommit att bli  

16 Constantinides Efthymios. Fountain Stefan J. Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. 2007 Hämtad: 
2011-11-01, s. 232
17 Luten. L., Tracy. Advertising 2.0: social media marketing in a Web 2.0 world, Greenwood publishing group 2008.  
s.3
18 Kaplan, M. A. Haenlein, M. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Kelley 
School of Business, Indiana University 2009.
19 www.nationalencyklopedin.se    http://www.ne.se/webb-20?i_h_word=webb+2.0  ,Hämtad: 2011-12-14
20 Kaplan, M. A. Haenlein, M. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Kelley 
School of Business, Indiana University 2009.
21  Warr, A. W. Social software: fun and games, or business tools? Journal of Information Science, 34(4), 2008.
22 Kaplan, M. A. Haenlein, M. User of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Kelley 
School of Business, Indiana University 2009.
23 www.boxensandarrows.com, http://www.boxesandarrows.com/view/what_is_a_web_application, Hämtad: 2011-12-
14

11



allt mer viktigt, har man kunnat se att kommunikationen mellan kunder och organisationer kommit 
att bli mer av en tvåvägskommunikation.

2.2 Konvergenskulturen

Jenkins  inleder  sin  bok  ”Konvergenskulturen-  där  nya  och  gamla  medier  kolliderar”  med  att 
förklara konvergens och de tre huvudbegreppen i boken, vilka är: mediekonvergens, deltagarkultur 
och kollektiv intelligens.24 Konvergens är flödet mellan olika medieplattformar, samarbetet mellan 
olika mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som idag väljer själva vilka mediekanaler 
de använder sig av. Konvergens är förändringar i alla olika industrier och hur konvergensen ser ut 
beror på vem man talar med och från vilken bransch man kommer ifrån. Med mediekonvergens 
säger Jenkins att historier blir berättade, varumärken blir sålda och konsumenter blir uppvaktade 
från olika håll och tvärsöver de olika medieplattformarna. Att allting sprids på detta sätt, över och 
mellan olika mediekanaler beror på att konsumenterna blir mer och mer deltagande, alla kan idag 
vara både producent och konsument, även om vissa producenter har mer makt än andra. Jenkins 
beskriver  konvergensen  som  ett  kulturellt  skifte  där  konsumenterna  uppmanas  att  söka  ny 
information och sätta ihop information från olika medier. Med all denna information från alla dessa 
kanaler blir massan för stor för en person att ta in, därför behöver vi diskutera informationen vi får 
från medierna med andra, detta skapar kollektiv intelligens. Kollektiv intelligens kan förklaras som 
ingen vet allt, men alla vet något och kopplar vi ihop våra kunskaper så kan vi lösa uppgiften.

Jenkins talar om den växande fankulturen, hur till exempel Star Wars-fans skapar egna filmer och 
bygger egna ljussvärd och rymdfarkoster, de hemmagjorda filmerna sprids sedan världen över och 
kan i  vissa  fall  få  lika  stor  uppmärksamhet  som originalet.  Detta  kan liknas  med vårt  tidigare 
exempel från företaget Apparel som uppmanar sina kunder att vara aktiva marknadsföring.

2.3 Customer Relationship Marketing

Stone och Woodcock skriver om Customer Relationship Marketing (CRM) och e-CRM som är 
relationsskapande marknadsföring på nätet.25 I CRM/e-CRM så fokuserar man på kundservice och 
vikten läggs vid att ha en god relation till sin kund. Denna relation ska gynna både företaget och 
kunden. Inom relationsmarknadsföring ingår: Hur företaget hittar sina kunder, lär känna dem, håller 
kontakt och ser till att kunderna blir nöjda. De beskriver även att de flesta kunder har en uppfattning 
om sin lägsta nivå när det gäller relationen till ett företag de köper en vara eller tjänst ifrån och de  
har även en önskad nivå på relationen.  De beskriver även något  som kallas ”Halo Effect” och 
betyder att ju bättre relation mellan kunden och företaget, ju mer positivt uppfattar kunden varje 
kontakttillfälle med företaget. Ett exempel på detta är att en lojal och nöjd kund uppfattar kontakten 
med företaget som mer frekvent än vad den egentligen är. Kontakten och relationen får inte heller  
vara för frekvent, företaget får inte ge och ta för mycket information, det kan få kunden att känna 
sig  pressad.  Teknologin  har  förändrat  hur  vi  kommunicerar  och  interagerar  med  varandra  och 
mellan företag och dess kunder, CRM är därför viktigt även på nätet. Godson tar upp utmaningarna 
med att bygga upp en relation till sina kunder online, relationen kan inte bli lika personlig då den 
sker  via  nätet  som  när  kunden  och  företaget  träffas  face-to-face.26 CRM  är  en  viktig  del  i 

24 Jenkins, Henry. Konvergenskulturen- Där nya och gamla medier kolliderar. Daidalos: Göteborg 2008
25 Stone, M. Woodcock, N. Customer Relationship Marketing- Get to know your customers and win their loyality. 
Kogan Page: London 2009
26 Godson, Mark. Relationship Marketing. OUP Oxford: 2009
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marknadsföringen på det sätt  att det ofta är dyrare att skaffa sig nya kunder än att  behålla sina 
gamla. Genom god relationsmarknadsföring kan företaget vinna lojala kunder.

2.4 Den asymmetriska och symmetriska kommunikationen

Publika relationer (PR) kan definieras som management  och relationer  mellan företag och dess 
publiker.27 PR-teoretikerna  James  Grunig  och  Todd  Hunt  utformade  under  åttiotalet  fyra  olika 
kommunikationsmodeller  för  PR:  Publicitetsmodellen,  informationsmodellen,  den  asymmetriska 
tvåvägs  modellen  och  den  symmetriska  tvåvägs  modellen.28 Publicitetsmodellen  och 
informationsmodellen  är  båda  grundade  på  envägskommunikation  där  informationen  går  från 
sändare till mottagare. De två andra modellerna utgår mer från tvåvägskommunikation, det finns 
dock skillnader mellan dem båda. I den asymmetriska tvåvägs modellen är kommunikationen mer 
lik envägskommunikation på det sätt att sändarens avsikt är att påverka mottagaren i högre grad. 
Det  som  utmärker  den  symmetriska  tvåvägs  modellen  är  tvåvägskommunikationen  mellan  ett 
företag och dess konsumenter där dialog och feedback är viktiga punkter och där både företag och 
kund agerar  som sändare  och mottagare  av  information.  Att  utbyta  information,  vara  i  ständig 
kontakt  med  sina  kunder,  konsumenter  och  anställda  är  även  en  viktig  punkt  sett  ur  den 
symmetriska tvåvägskommunikationens perspektiv.29

2.5 Word of Mouth och elektronisk Word of Mouth (viral marknadsföring)

Den virala marknadsföringen eller elektronisk word of mouth (e-WOM) som det också kallas, är 
tätt sammanlänkad med sociala medier. Med WOM menar man hur nöjda eller missnöjda kunder 
sprider vidare sin upplevelse genom diskussioner med andra. Kunderna kan vara ett företags bästa 
säljare och marknadsförare då de sprider ett gott ord om företaget, men de kan även vara de som 
sänker företaget genom att sprida ut ett dåligt rykte.30 WOM har sedan länge visat sig vara ett av de 
mer effektiva sätten för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på. Det har visat sig 
vara  sju  gånger  mer  effektivt  än  traditionell  media  och marknadsföring  via  print.31 Den virala 
marknadsföringen underlättar och kompletterar det mer traditionella sätten för företagen att nå ut 
med budskap och information om företagets produkter och tjänster.

  ”We define viral  marketing as electronic word-of-mouth whereby some form of marketing message related to a 
company, brand, or product is transmitted in an exponentially growing way—often through the use of social media 
applications.”32 

Kozinets menar att e-WOM agerar som ett komplement till det mer traditionella sättet för företag att  
marknadsföra  sig  på.33 Elektronisk  Word  of  mouth  kan  sägas  vara  mindre  personlig  än  det 

27 Grunig. E James. Excellence in Public Relations and Communication Management. New Jersey: 1992 
28 Grunig, E. J. Hunt E. Todd. Managing Public Relations. Holt, Rinchart and Winston. New York: 1992 
29 Ibid.
30 Stone, M. Woodcock, N. Customer Relationship Marketing- Get to know your customers and win their loyality. 
Kogan Page: London 2009
31 Kaplan. M. A. Haenlein. M. Two hearts in three-quartertime: How to waltz the social media/viral marketing dance 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0007681311000152#ref_bib0080 Business Horizons 
(2011) 54, 253—263. Hämtad: 2011-11-16
32 Ibid. s. 255
33 Kozinets. V. Robert., de Valck. Kristine. Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online 
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traditionella WOM som delvis baseras på face-to-face kommunikation och som även anses vara 
anledningen  till  varför  WOM  är  ett  så  framgångsrikt  koncept.  E-WOM  är  mer  effektiv  i 
bemärkelsen att det sparar tid, skapar direktkontakt och ett omedelbart informationsflöde. Det är 
detta  som definierar  e-WOM och som skiljer  det  från WOM. Det  som utmärker  e-WOM som 
marknadsföringsstrategi  är  att  det  utspelar sig i  ett  slags nutid och skapar direktkontakt  mellan 
företag och kund. Detta bidrar till en konsumentrelation som har visat sig vara mer effektiv i dagens 
internetbaserade och digitaliserade värld. Jensen och Zhang menar att det som utmärker e- WOM är 
även att företagen har vetskap om vad kunderna anser,  och detta är en nutida skillnad gällande 
kundrelationer.34 

Communities. Journal of Marketing Vol.74, p. 71–89. Hämtad: 2011-11-16 
34 Jansen.  J.  Bernard.  Zhang.  Mimi.  Twitter  power  -  tweets  as  electronic  word  of  mouth. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21149/pdf Hämtad: 2011-11-14 
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3 Metod
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av primärdata och sekundärdata för att  
besvara  forskningsfrågan.  Vidare  beskrivs  den  kvalitativa  metod  som  använts  samt  det  
vetenskapliga förhållningssättet, metodens giltighet och kritik av vald metod. En beskrivning av vår  
analysmetod finns även i kapitlet.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Två förhållningssätt brukar huvudsakligen nämnas inom vetenskapsteorin: det hermeneutiska och 
det  positivistiska.35 Det  positivistiska  förhållningssättet  står  för  det  kvantitativa  och  mätbara, 
forskaren ska vara objektiv och undersökningen ska beskriva ett samband genom orsak och verkan. 
Det hermeneutiska förhållningssättet står för tolkningslära. Forskaren ska istället för att hitta en 
absolut sanning som i det positivistiska förhållningssättet, skapa förståelse för något. Här studerar 
man istället människors erfarenheter ur ett perspektiv där forskaren har en förförståelse för ämnet. 
Eftersom syftet med vår undersökning är att skapa förståelse för och beskriva hur företagens arbete 
med sociala medier i marknadsföringssyfte ser ut så lämpar sig det hermeneutiska förhållningssättet 
sig bäst för ändamålet.

3.2 Undersökningsmetod

Kvale  beskriver  den  kvalitativa  intervjun  som  en  undersökningsmetod  som  ”söker  kvalitativ 
kunskap  uttryckt  på  normal  prosa,  den  har  inte  kvantifiering  som  mål/.../En  halvstrukturerad 
livsvärldsintervju söker  förstå teman i  den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonen eget 
perspektiv.”36

Eftersom syftet med vår uppsats är att ta reda på hur företag inom modebranschen och teknik-och 
industribranschen använder sig av och förhåller sig till sociala medier i sin marknadsföring är den 
personliga och kvalitativa intervjun tillämplig. Detta gav en djupare inblick i företagen och deras 
tankar kring arbetet med sociala medier. Studien är av explorativ, teorigenererande art då det finns 
luckor i forskningsområdet och syftet är att utforska ämnet, detta gör även studien induktiv och 
upptäckande.37 Graden  av  struktur  i  en  intervju  är  avgörande  för  hur  utformningen  av  en 
intervjuguide ska se ut.38 En intervju kan vara strukturerad eller öppen och ostrukturerad. Ju mer 
strukturerad en intervju är ju mer styr forskaren intervjun och håller fast vid ett frågeformulär. I det 
andra  fallet,  vid  en  öppen  intervju,  tillåts  respondenten  att  styra  intervjun  och  tala  fritt.  Den 
vanligaste formen för struktur är den semistrukturerade intervjun, vilket innebär att forskaren har 
förutbestämda ämnen och frågor som tas upp under intervjun, men respondenten ges en chans att 
tala relativt fritt kring ämnena och intervjuaren har i sin tur möjlighet att ställa följdfrågor. 39 För vår 

35 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Studentlitteratur: Lund 1994.
36 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 2009. s.43
37 Patel, R. Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Studentlitteratur: Lund 1994.
38 Dahlen, M. Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB: Dalby 2008 
39 Ibid.
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undersökning valdes den semistrukturerade eller halvstrukturerade intervjumetoden för att kunna ge 
respondenterna möjlighet att  tala fritt kring frågorna som ställts och tolka dessa.  Detta gav även 
möjlighet till att ställa följdfrågor anpassade till de olika företagen.

Kvale redogör för något som han kallar ”intervjuer med eliter" vilket han beskriver som intervjuer 
med någon i en maktposition, det kan vara en ledare eller en expert inom ett område.40 Något som 
kan vara problematiskt i intervjuer med eliter är för det första att få tag på, och boka in, en intervju  
med personen. De är ofta vana att bli intervjuade och därför är det vanligt att intervjupersonen har  
förberett  svar  och  teman  inför  intervjun.  De  åtta  personer  som valts  för  intervjuer  kan  kallas 
intervjuer  med  eliter  då  de  har  expertpositioner  inom  företaget  som  till  exempel  VD, 
marknadsföringsansvarig och kommunikation/PR-ansvarig.

En  stark  fördel  med  att  använda  kvalitativa  intervjuer  som  metod  är  möjligheten  att  ställa 
följdfrågor till respondenterna. På så sätt har man kunnat få en djupare förståelse för ämnet och 
kunnat  få  ut  mer av undersökningen och få  mer  utvecklade  svar  än  om man skulle  ha  använt 
exempelvis enkäter. En nackdel är att det kan vara svårt att analysera intervjusvaren, för att förenkla 
analysarbetet så har därför samma frågor ställts till samtliga respondenter. Dock har ordningsföljden 
varierat  mellan  intervjuerna,  för  att  intervjun  ska  flyta  på  ett  naturligt  sätt  så  har  det  varit  
nödvändigt att ställa frågorna i den ordning som respondenten har styrt sina svar.

3.3 Datainsamlingsmetod

För att besvara vår huvudsakliga frågeställning valde vi att samla in material från både primära och 
sekundära källor.  Primärdata eller  primärkällor är  källor som uppsatsförfattarna själva samlar in 
direkt från källan under arbetets gång.41 Primära källor är av störst vikt i besvarandet av uppsatsens 
syfte  och  frågeställning.  Sekundärdata  eller  sekundärkällor  är  publicerade  källor,  till  exempel 
litteratur  och  artiklar.42 Våra  primära  källor  utgörs  av  informationen  som  tillhandahållits  vid 
intervjuerna. I uppsatsen så har vi valt att definiera allt insamlat material från publicerade källor 
som sekundära källor, dessa har erhållits genom vetenskapliga artiklar, vilka vi funnit via Uppsala 
universitets  datasökningsbas,  och  genom  litteratur  inom  ämnena  sociala  medier  och 
marknadsföringsteorier. De sekundära källorna har använts för att beskriva ämnet och bakgrunden 
till det, samt till uppsatsens teoriavsnitt och har tillsammans med primärkällorna utgjort grunden för 
vår analysmetod.

3.4 Intervjuguide

Intervjuguiden  bestod  av  arton  frågor,  vilka  ställdes  till  samtliga  åtta  respondenter.  Vid 
intervjuguidens utformning började intervjuerna med “uppvärmningsfrågor” som är till för att skapa 
en  god  stämning.43 Frågorna  skapade  förutsättningar  att  hålla  en  naturlig  konversation med 
respondenterna. Dessa bestod av frågor som: Hur länge har du arbetat inom företaget? Vidare fick 
respondenterna berätta mer om sig själva och deras roll i företaget. Därefter användes tematiska 
frågor som upptar den största delen av intervjun och besvarar det som undersökningen ämnar reda 

40 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund 2009.
41 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund 2007
42 Ibid.
43 Esiasson, P. et.al. Metodpraktikan- Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik AB: 
Vällingby 2010.
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ut.44 De tematiska frågorna ska vara öppna för att få respondenten att beskriva sin och företagets syn 
på någonting,  frågorna  ska  inte  vara  ledande.  Under intervjuerna så har vi försökt att formulera 
våra  frågor  så  öppet  som  möjligt.  För  att  bekräfta  att  vi  uppfattat  dem  rätt  så  har 
“uppföljningsfrågor”  eller  följdfrågor  använts,  de  är  till  för  att  skapa  förståelse  och  undvika 
missförstånd. I intervjuguiden har utrymme lämnats för följdfrågor som har kunnat anpassas till de 
olika intervjutillfällena.

3.5 Val av respondenter

För att ta reda på hur företagens användning av sociala medier i marknadsföring ser ut, valde vi att 
använda oss av kvalitativa intervjuer med företag inom två branscher. Fyra modeföretag och fyra 
teknikföretag valdes ut, dessa uppfattade vi som aktiva inom sociala medier. Vid val av respondent 
var  det  viktigt  att  hitta  en  person  som  hade  inblick  i  företagets  marknadsföring  och  därför 
kontaktades företagens marknadsavdelningar.

3.6 Metodens giltighet

För  att  förklara  giltigheten  i  metoden  behöver  två  grepp  redogöras:  Validitet  och  reliabilitet. 
Begreppet  validitet  innebär  att  man mäter  det  som är  relevant  i  sammanhanget  och  begreppet 
reliabilitet avser att man mäter det på ett tillförlitligt sätt. För att mäta validiteten behöver man fråga 
sig: Mäter jag det jag påstår att jag mäter?45 Validitet kan definieras som ”frånvaro av systematiska 
fel.46 Sapsford och Judd har  formulera en mer exakt  definition av vad validitet  (eller  giltighet)  
betyder ”Utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att ge de 
resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som 
görs”47 Reliabilitet (eller tillförlitlighet) är ett mått som visar i vilken utsträckning en undersökning 
ger samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter. En konkret fråga som vid ett 
tillfälle kan ge ett svar och vid ett annat tillfälle kan resultera i ett helt annat svar är inte reliabel 
(eller tillförlitlig).48 Om en fråga har låg reliabilitet så har den även låg validitet, men om frågan har  
hög reliabilitet så behöver det inte betyda att validiteten är hög.

De båda begreppen reliabilitet och validitet har stor betydelse i en vetenskaplig undersökning och vi 
har tagit ställning till dem genom att fråga oss ”Mäter vi det vi avser att mäta?” Vi avsåg att mäta  
hur företag använder sig av sociala medier i sin marknadsföring, och i vilken utsträckning de gör 
detta? Hur ser utvecklingstrenden ut och finns det skillnader mellan modebranschen och teknik- och 
industribranschen? Genom att ställa frågorna från vår intervjuguide så mäter vi detta genom frågor 
som:  Hur  använder  ni  er  av  sociala  medier? Vilken  roll  har  sociala  medier  i  ert  
marknadsföringsarbete? Hur ser utvecklingstrenden ut i er bransch? Kommer ni att anställa fler  
för arbetet med sociala medier?  Vi frågade oss sedan ”Har vi mätt det vi avsett att mäta på ett 
tillförlitligt sätt?” Genom att vi har intervjuat fyra företag inom modebranschen och fyra företag 
inom  teknikbranschen  och  respondenterna  är  personer  från  marknadsavdelningen  på  samtliga 
företag så anser vi att vi har mätt detta reliabelt, då det är dessa personer som har bäst överblick i  

44 Ibid.
45  www.infovoice.se http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml Hämtad: 2011-10-21
46 Esiasson, P. et.al.  Metodpraktikan-  Konsten att  studera samhälle,  individ och marknad. Nordstedts Juridik AB: 
Vällingby 2010. s.63
47 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund 2007. s.117f 
48 Ibid
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hur marknadsföringsarbetet på företaget de representerar ser ut.

Vid utformningen av intervjufrågorna är det  viktigt att tänka på att frågorna inte ska vara ledande 
eller värderande, i intervjuerna har öppna frågor ställts men i vissa fall har vi varit tvungna att  
förklara våra frågor tydligare då frågorna inte kunnat besvaras av respondenten. Vissa av frågorna 
har varit mer anpassade till stora företag och det har medfört att dessa frågor inte passade i sin  
ursprungliga  form  för  de  mindre  företagen.  Vid  förtydligandet  av  dessa  frågor  så  kan  de  ha 
uppfattats som mer ledande. Därför kan svaren och analysen av svaren skilja sig mellan exempelvis 
stora och små företag.

En annan aspekt som kan tas upp som kritik mot metoden som använts är intervjumetoden. Denna 
har  varierat  mellan  intervjuerna  med de  åtta  respondenterna.  Fyra  av  våra  intervjuer  har  varit 
personliga  intervjuer  och  dessa  har  genomförts  på  respondenternas  respektive  kontor,  tre  av 
intervjuerna har genomförts per mail och en intervju över telefon. Detta kan resultera i att företagen 
vi har intervjuat på plats eller via telefon har mer utförliga och detaljerade svar än de svar som 
införskaffats  via  mail.  Vi  har  även  kunnat  ställa  följdfrågor  och  få  bekräftat  att  vi  uppfattat  
informationen rätt, vilket inte har kunnat göras via våra mailintervjuer. Något som kan tänkas ha 
inflytande över våra tolkningar är att företagen som svarat via mail har haft mer tid på sig att tänka 
igenom sina svar innan de skickat dem till oss. I detta fall tror vi dock inte att tiden de haft på sig att  
svara har varit avgörande då vi har fått mer utvecklade svar från våra personliga intervjuer.

Eftersom vi har gjort så kallade ”intervjuer med eliter” så har det i vissa fall varit svårt att få kontakt 
med företagen, detta har resulterat i att storleken på företagen varierar. Det kan vara negativt i den 
bemärkelse att analysen och tolkningen av svaren vi fått blir svårare då vissa av våra företag har 
stora marknadsavdelningar med ett stort antal medarbetare och vissa av företagen består av under 
fem personer totalt. Detta kan även vara positivt då vi har fått chansen att se skillnaderna i arbetet  
med sociala medier mellan små och stora företag.

3.7 Analysmetod

För att analysera den insamlade informationen så kan man skilja mellan två huvudsakliga former för 
textanalys:  Helhetsanalys och delanalys.49 Helhetsanalys betyder att  man ser till  helheten,  alltså 
helhetsintrycket i sammanhanget då intervjun genomfördes. Teman från intervjuerna väljs ut och 
vissa aspekter berörs inte i analysen. I en delanalys väljs påståenden ut och kategoriseras, de utvalda  
påståendena kan sedan knytas till  undersökningens huvudsyfte. Delanalysen används för att lätt 
kunna  citera  respondenten  och  tolka  citaten.  Delanalysen  är  mer  strukturerad  då  man  kan 
kategorisera informationen och ställa upp den i ett diagram eller i en tabell. För att skapa en balans 
kan man använda sig av både helhetsanalys och delanalys.

Vi har valt att ta ut citat från våra intervjuer och kategorisera dem för att kunna mäta företagets 
arbete  och  ambitioner  med  arbetet  i  sociala  medier.  Eftersom företagen  som undersökts  är  av 
varierande storlek och intervjumetoden skiljer sig åt dem emellan så ansåg vi att det var viktigt att 
inte bara kategorisera enskilda citat, vi behövde även se till helheten i intervjuerna. Därför har vi  
använt  både  en  helhetsanalys  och  en  delanalys.  Gällande  de  personliga  intervjuerna  och 
telefonintervjun var det lättare att skapa sig en helhetsbild genom att analysera sättet respondenterna  
talade kring de olika frågorna. Vi kunde även ställa uppfattat  dem  rätt.  Detta  kunde  vi  inte  göra  
med våra mailintervjuer, men vi kunde ändå få en helhetsbild genom att analysera alla svaren i en 

49 Magne Holme,  Krohn Solvang,  Forskningsmetodik-  Om kvalitativa  och kvantitativa metoder.  Studentlitteratur: 
Lund 1991

18



helhet istället för att se på frågorna och svaren var för sig.

Vi har valt att visa i vilken utsträckning de åtta företagen hör hemma i de teorier vi tidigare beskrivit  
i  uppsatsen  genom att  utforma en analysmodell  med sex  teorier  som byggstenar.  Modellen  har 
formen av en hexagon med ett fält för varje teori. För att illustrera företagens verksamhet inom de 
olika teorierna så har vi valt att använda oss av tre cirklar: en liten, en mellan och en stor. Cirklarnas 
storlek avgör hur mycket eller lite företagen och dess verksamhet inom marknadsföring i sociala 
medier  passar in  i  teorin  enligt  vår analys.  Inplaceringen av cirklarna baserades på citaten och 
helhetsintrycket från våra genomförda intervjuer. Slutligen analyseras och jämförs modebranschen 
med teknik- och industribranschen utifrån en sammanfattning av resultaten från företagen i de båda 
branscherna.

Analysmodell och teoricirklar: liten, mellan, stor.

                                                                                                       Fig.1 Analysmodell och teoricirklar
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4. Empiri
Det  empiriska  kapitlet  beskriver  företagen  som  valts  ut  för  undersökningen  och  redogör  för  
intervjuförfarandet och de frågor som ställts utifrån intervjuguiden.

4.1 Val av företag

När företagen valdes ville vi först och främst få en inblick i  två olika branscher och hur dessa 
använde sig av sociala medier i sin marknadsföring. Valet föll på modebranschen och teknik - och 
industribranschen.  Då inga tidigare studier  fanns gällande synen på hur företag inom dessa två 
branscher använder sig av sociala medier sett ur marknadsföringsperspektiv ansåg vi det vara av 
stort intresse att undersöka detta. Innan modeföretagen valdes ut så sökte vi upp företag som vi 
ansåg vara aktiva inom sociala medier. Inom modebranschen föll urvalet på fyra företag varav två 
som definieras som större företag. Ett medelstort företag har mellan 50 och 249 anställda vilket gör 
sex av företagen som undersökts till stora företag, två av våra företag har mindre än tio anställda 
och är därför mikroföretag.50 De två mindre företagen är båda inom modebranschen. Vi ville få ett  
urval  som  speglade  såväl  stora  företag  som  mindre  företag  för  att  vidare  undersöka  och  få 
information  gällande  studiens  huvudsakliga  frågeställning.  Gällande  primärkällor  för  teknik  - 
industribranschen utgick vi från företag som vi ansåg representera olika spektra av branschen.

4.1.1 Respondenter

När företag valts som ansågs lämpliga för undersökningen var nästa naturliga steg att kontakta 
passande respondenter som kunde representera sitt företag. Vid valet av en respondent på företaget 
så var det självklart att vi behövde tala med någon som arbetade med marknadsföring och sociala 
medier.  Vem  på  marknadsavdelningen  detta  blev  bestämdes  av  företagen  själva  och  beslutet 
grundades på vem som kunde svara bäst på de frågorna som beskrivits på förhand vid kontakt med 
företaget. Respondenterna har därför alla en specifik position inom företaget och är inriktade och 
specialiserade på marknadsföring, kommunikation, varumärke eller innehar titeln VD och grundare 
för företaget. Vi ansåg därmed att respondenterna på goda grunder var lämpade som primärkällor i 
undersökningen. Kontakt med företagen gick via mail. Företagen som svarade positivt på vårt mail 
gällande  modebranschen  var  H&M,  INDISKA,  Fashionisland.se  och  Daniel  Wellington.  Dessa 
företag fick följaktligen utgöra representanter för modebranschen i undersökningen. Företagen som 
fick representera teknik- och industribranschen blev Svevia, Klarna, Epsilon och Connecta. Kontakt 
med företag inom teknik- och industribranschen togs främst i samband med UTnarm-mässan 2011 
(Uppsala  teknolog-  och naturvetarkårs  arbetsmarknadsmässa)  i  Uppsala  den  tredje  november.  I 
samband med mässan gavs möjlighet att få information om företagen ur ett förstahandsperspektiv. 
Detta underlättade vårt arbete i valet av vilka sorters företag inom denna bransch vi fann lämpliga 
för undersökningen.

Eftersom våra respondenter går in under det som vi tidigare förklarat som ”intervjuer med eliter” 
har det därför i vissa fall varit svårt att få tag på respondenterna vilket har lett till att de undersökta 

50 www.wikipedia.org  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5_och_medelstora_f%C3%B6retag Hämtad:  2011-11-
14
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företagen  har  varierat  i  storlek  inom de  båda  branscherna.  Det  har  även resulterat  i  att  tre  av 
intervjuerna  har  besvarats  via  mail  och  en  intervju  över  telefon,  fyra  av  intervjuerna  har  varit 
personliga intervjuer vilket har varit huvudmålet vid kontakt med företagen.

Något vi ansåg vara av stor vikt på plats vid de personliga intervjuerna var att inte gå in på vidare 
detaljer  angående  undersökningen,  gällande  exempelvis  vår  förförståelse  för  hur  vi  trodde  att 
branscherna arbetade med sociala medier, då vi ansåg att detta kunde påverkat respondenternas svar.  
De fick tillfälle att ställa frågor till oss innan intervjun startade. Under intervjuerna har anteckningar 
förts och huvudteman har skrivits ner, men för att i efterhand kunna gå tillbaka och tolka intervjun 
och  skriva  ner  exakta  citat  så  har  intervjuerna  spelats  in.  Respondenterna  informerades  innan 
intervjun om att intervjuerna skulle bli inspelade och transkriberade. Transkriberingarna mailades 
till samtliga respondenter för att de skulle ges en chans att förklara eventuella missförstånd och ge 
ett godkännande innan vi använde materialet i uppsatsen.

Då tre av de åtta intervjuerna har genomförts  via mail  så har svaren och följdfrågorna varierat 
beroende på hur mycket tid vår respondent har haft tid och möjlighet att svara på frågorna. För att 
utfallet skulle bli så lika som möjligt mellan de olika intervjuformerna så har samma frågor ställts 
till samtliga företag, oavsett om intervjun skett via mail, telefon eller face-to-face.

4.1.2 Teknik - och industriföretagen

Svevia AB

Kontaktperson: Lotte Jernberg, Kommunikation - och varumärkesansvarig.

Svevia  är  Sveriges  fjärde  största  väg  –  och anläggningsföretag  med 2 800 anställda.51 Svevias 
främsta  åtagande  och  kärnverksamhet  är  att  utföra  nybyggnation  samt  sköta  drift,  service  och 
underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. Deras kunder är såväl privata som offentliga. 
Företaget finns över hela Sverige och är sedan 2009 ett statligt ägt bolag.

Epsilon AB

Kontaktperson: Helena Berg, Projektledare, nätverksrelationer

Med 1 550 anställda och 10 080 oberoende partners och specialister i  olika nätverk är Epsilon 
Skandinaviens  ledande  konsulthus  inom  teknik-  och  systemutveckling.52 Epsilon  arbetar  inom 
branscher som energi, fordon, telekom, läkemedel, medicinteknik och övrig industri.

Klarna AB

Kontaktperson: Elias Carlsson, Projektledare, Marknadsföring

Klarna är företaget som gör det möjligt för personer att enkelt och tryggt kunna göra handel över 
nätet.53 Betalsätten erbjuds nu av över 6 000 e-butiker och antalet anställda är ca 600 i dagsläget. 
Klarna är ett företag som ständigt expanderar.

51 www.svevia.se, http://www.svevia.se/toppmeny/om-svevia/korta-fakta-om-svevia.html Hämtad: 2011-11-10 
52  www.epsilon.nu , http://www.epsilon.nu/SV/Om_Epsilon.aspx Hämtad: 2011-11-12
53   www.klarna.se, https://klarna.com/sv/om-oss Hämtad: 2011-11-09
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Connecta AB

Kontaktperson: Johan Lanner, KO- och digitala medier ansvarig Enterprise Web

Connecta är ett konsultföretag inom IT och management consultning.54 Connectas affärsidé är att 
hjälpa  företag  och  organisationer  att  förändras  för  att  nå  uppsatta  mål  genom  att  kombinera 
kompetens inom både management och IT.

4.1.3 Modeföretagen

H&M (Hennes & Mauritz) AB

Kontaktperson: Miriam Tappert, Global Social Media Manager

H&M är den svenska kläd- och butikskedjan som idag finns på 41 marknader runt om i världen med 
ca. 2 300 butiker och 87 000 anställda.55 Företaget grundades år 1947 i Västerås av Erling Persson. 
Företagets affärsidé bygger på "mode och kvalitet till bästa pris".

INDISKA (Indiska magasinet) AB

Kontaktperson: Sofia Ström, PR-ansvarig

INDISKA ägs  och  drivs  av  familjen  Thambert.56 INDISKA har  i  dagsläget  totalt  90  butiker, 
etablerade i Sverige, Finland och Norge. Företaget har runt 600 anställda. INDISKA säljer en ”unik 
mix av mode och inredning med inspiration från Indien, som tilltalar många”.

Fashionisland.se (Fashionisland Sverige) AB

Kontaktperson: Oscar Arrsjö, Inköp, marknadsföring och modeexpert

Fashionisland.se är en webbshop med inriktning på herrmode.57 Företaget är tämligen nystartat med 
fyra medarbetare i dagsläget. Fashionisland.se är till för mannen som vill hålla sig uppdaterad med 
det  senaste och hetaste modet på marknaden och har ett stort  utbud av kläder och accessoarer. 
”Såväl  svenska  som utländska  klädmärken  finns  representerade  på  Fashionisland.se  -  Sveriges 
ledande webshop för män. Välkommen iland.”

Daniel Wellington HB

Kontaktperson: Filip Tysander, VD och grundare

Daniel  Wellington är  ett  nystartat  företag  som inriktar  sig  på  herrklockor  och som på  kort  tid 
uppmärksammats  på  marknaden  av  modetidningar  som  till  exempel  King  Magazine  för  sin 
färgstarka och samtidigt stilrena design.58 Företaget startades av Filip Tysander i  maj 2011 och 

54   www.connecta.se , http://www.connecta.se/sv/Om-Connecta/ Hämtad: 2011-11-04
55   www.hm.com/se , http://about.hm.com/se/abouthm Hämtad: 2011-10-15
56   www.indiska.com, http://indiska.com/system/content/html.asp?p=about Hämtad: 2011-11-15 
57  www.fashionisland.se, Hämtad: 2011-11-23
58  www.danielwellington.se, http://www.danielwellington.se/om-oss Hämtad: 2011-11-28
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expanderar ständigt. Daniel Wellington finns i 100 butiker runt om i Sverige och säljer även i några 
få butiker i Irland, Kanada och Indonesien. Huvudkontoret är beläget i Uppsala.

4.2 Presentation av intervjufrågor 

För att förenkla analysarbetet så sammanfogades våra arton intervjufrågor från intervjuguiden till 
sju mer övergripande frågor, vi valde att  sätta ihop de frågor som gick in i varandra. Dessa sju 
frågor utgjorde sedan en grund för hur företagen placerades in i analysmodellerna.

• Omfång och användning av sociala medier? 
• Mål med användning av sociala medier? 
• Hur har  företaget  påverkats  och  hur  har  marknadsföringsarbetet  förändrats  i  och  med  

uppkomsten av sociala medier? Vilka kanaler har varit mest effektiva? Har sociala medier  
hjälpt till att stärka ert varumärke? 

• Har det  funnits  några problem med marknadsföringen i  sociala medier och hur  kan ni  
förbättra ert arbete i sociala medier? 

• Hur ser utvecklingstrenden ut i er bransch? Hur tror ni att det kommer att se ut i framtiden?  
Kommer ni att anställa fler för arbetet med sociala medier? 

• Bevakar ni det som sägs om er i sociala medier? Mäter ni likes eller retweets till exempel? 
• Vilken roll har sociala medier i företagets marknadsföring, har företaget anställt någon för  

att enbart arbeta med sociala medier inom företaget? 
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5 Analys

I detta kapitel analyserar vi insamlad data som tagits fram från våra primär – och sekundärkällor  
och utifrån dessa har  analysmodeller  utformats  för  att  visa på hur  företagen använder sig av  
sociala medier i marknadsföringssyfte.

Nedan  följer  vår  analys  av  det  inhämtade  materialet  från  våra  primärkällor,  de  kvalitativa 
intervjuerna. För att lättare kunna placera in citaten från våra intervjuer i de olika teorierna så har vi 
sammanfattat huvudpunkterna inom varje teori:

Webb 2.0

• Användargenererat innehåll. 
• Man  behöver  inte  vara  expert  på  området,  alla  kan  använda  och  ändra  innehåll  via 

webbapplikationer, så som Wikipedia, Twitter, mikrobloggar etcetera. 
• Tillgängligt för alla, kostnadseffektivt för företag. 
• Skapa dialog mellan företag och kund. 
• Används även inom företag (webbapplikationer) 

Konvergenskulturen

• Mediekonvergens - Gamla och nya medier samspelar med varandra. 
• Deltagarkultur - Alla kan vara producenter och konsumenter. 
• Kollektiv intelligens - Deltagarkulturen bidrar till kollektiv intelligens. 
• Nya, mer kostnadseffektiva sätt att marknadsföra sig. Nya publiceringskanaler. 

CRM, e-CRM

• Teknologin har förändrat sättet kunder och företag kommunicerar. 
• Bygga en relation mellan företag och kunder via sociala medier. 

Den symmetriska kommunikationen

• Tvåvägskommunikation 
• Dialogskapande 
• Balanserad kommunikation mellan företag och konsument, konsumenten får mer att säga till 

om, kan påverka mer. 
• Sociala medier bidrar till (”nya”) dialogskapande kommunikationssätt mellan företag och 

konsument. 

Den asymmetriska kommunikationen

• Liknar  envägskommunikation  där  informationen  som  sänds  ut  är  till  för  att  påverka 
mottagaren i större utsträckning. 

Word of Mouth och viral marknadsföring (e-WOM)
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• Skillnad mellan då och nu, då: WOM, nu: e-WOM.
• Viral marknadsföring komplement till WOM idag.Sociala medier och webbapplikationer en 

del av e-WOM.
• Sociala medier gör det lättare för kunder att sprida bra och dåliga omdömen om företag.

5.1 Connecta

För Connecta var CRM, WOM och asymmetriska kommunikationsfälten de som fick de största 
cirklarna enligt vårt cirkelsystem. Att den asymmetriska kommunikationen har fått en stor cirkel i 
analysmodellen grundar sig i att företaget använder sig av sociala medier främst för att pusha ut  
information  till  sina  kunder,  medarbetare  och  andra  intressenter.  ”Just  nu  är  det  mest  push-
marknadsföring  vi  kör  via  sociala  medier.  Alltså  att  vi  pushar  ut  nyheter.” Inom teorifältet  för 
konvergenskultur fick Connecta en mellancirkel. Det tyder på att företaget till  viss utsträckning 
använder sociala medier i ett mer kompletterande avseende men inte fäster alltför stor vikt på dessa.  
Eftersom Connecta är ett konsultföretag inom business to business så utgör kundrelationerna den 
viktigaste delen i arbetet och vår respondent säger: ”Eftersom vi är ett tjänstföretag så är det svårare 
för kunder att säga vad de tycker om vår produkt. /.../Vår bästa marknadsföring är ju det jobb som 
våra konsulter gör där ute. Vår bästa marknadsföring är att göra ett bra jobb” vilket visar på att 
WOM är företagets bästa säljkanal. Under intervjun med Connecta blev det tydligt att relationen till 
kunderna är betydelsefull för företaget och att relationen byggs upp mer vid möten med kunderna 
än via sociala medier

”Våra kunder vill inte ha en digital relation. Vi vill ha en nära, interaktiv, personlig relation till våra 
kunder. Vi vill inte ha en avståndsrelation.” Connecta var därför inte framträdande gällande webb 
2.0. Användningen av olika slags sociala medier var inte särskilt utbredd hos Connecta, men de 
förstår ändå att det är viktigt att synas och följa med i utvecklingen. Det, och att de blandar den mer  
traditionella WOM med e-WOM gör att de har getts en mellancirkel i konvergenskulturfältet. Vår 
respondent nämnde under intervjun att han själv inte ansåg att företaget låg högt i kurs när det 
gällde sociala medier utan någonstans i mitten på en egendefinierad skala men att sociala medier 
var  något  som företaget  ansåg vara viktigt.  ”Man måste finnas med. Och jag  tror  att  vi  ligger 
någonstans i mitten där, vi har inte gjort mycket, men vi har inte gjort lite.”  En blandning mellan 
nya och gamla medier har dock iakttagits som visar på att sociala medier börjar få en liknande eller 
viktig roll gällande företagens marknadsföring på det stora hela.

                                                       Fig.2 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Connecta
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5.2 Epsilon

Webb 2.0 och konvergenskulturen var de teorifält där Epsilon fick störst cirklar. Epsilon använder 
sig av Facebook och LinkedIn i dagsläget. Vår respondent beskrev det som ”Vi har valt att starta 
med Facebook och LinkedIn och ska försöka utöka beskrivningen av Epsilon på Wikipedia /.../ Det 
kommer nog garanterat  att  bli  fler  kanaler  så  småningom.” Även fast företaget  är  i  ett  relativt 
nystartat skede gällande sociala medier så visar de ändå en vilja på att stå högt i kurs. Företaget 
räknar  med en  uppåtgående  trend gällande  sociala  medier.  Inom konvergenskulturen  samspelar 
äldre medier med nya medier. Vi frågade om hur marknadsföringsarbetet förändrats inom företaget 
sedan uppkomsten av sociala medier och vår respondent svarade följande gällande skillnader mellan 
dessa två:

  ”De största skillnaderna är att man har en dialog med sina målgrupper. Våra kunder har möjlighet att påverka själva.  
Vi får veta hur de uppfattar oss. Om de uppfattar oss på ett negativt sätt så får vi ändra på oss, det handlar om utbytet av  
information. Vi kan producera snygga annonser men vi har ingen aning om hur det då uppfattas av människor,(till  
skillnad mot sociala medier hur företaget uppfattas via sociala medier, vår ändr.).”

Det symmetriska kommunikationsfältet fick tillsammans med CRM/e-CRM och WOM/e-WOM en 
mellancirkel inom teorifälten i analysmodellen. Vi anser att detta ger en bild av att företaget är  
balanserade och relativt lika aktiva inom dessa områden då vår helhetsbild av företaget belyst detta. 
Företaget vill skapa dialog och skapa uppmärksamhet och anser sig ha gjort detta till viss del genom  
studentambassadörer  som  placerats  ut  på  högskolor  och  som  vi  anser  betonar  WOM-
marknadsföring  för  företaget.  Vår  respondent  sade  att  studentambassadörerna  var  en  av  deras 
viktigaste  medel  för  att  nå  ut  med  varumärket  och  som  fungerade  väl  i  rekryteringssyfte. 
Kundrelationer tas på allvar av naturliga skäl eftersom det är ett teknikkonsult- och business to 
business företag och därför har detta fält markerats med en mellancirkel.

                                                 Fig.3 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Epsilon

5.3 Klarna

Klarna använder sig av flera olika kanaler när det kommer till sociala medier. De twittrar, bloggar,  
de använder LinkedIn och har en del av sin kundtjänst på Facebook. Därför har de getts en stor 
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cirkel i fältet Webb 2.0. Bevakning och engagemang gällande sociala medier är
något  som  vi  tagit  hänsyn  till  i  vår  helhetsanalys  av  företaget.  Om  klagomål  mot  företaget 
förekommer så svarar de snabbt och klagomålet tas på allvar. Att  detta görs användningen och 
betydelsen av sociala medier är viktig. Vår respondent sade:

  ”Skriver folk om oss, klagar dem och sådär, så har vi som mål att alltid svara på dessa vad det än är. Och det har vi fått 
beröm för./.../Vi har vänt folk som har haft negativa åsikter om oss till att de gillar oss. Det är vi stolta över. Det är  
smidigt att använda sig av forumen helt enkelt.”

De har även fått en stor cirkel i fältet CRM/e-CRM på grund av att de använder sig av kundtjänst på 
Facebook vilket visar på att de vill vara transparenta och låta kunderna se hur de arbetar, genom 
detta vill de även i sin tur skapa en god relation till sina kunder. De berättar även att de ”Försöker 
visa på ”inside-stories” från företaget och hur de som arbetar har det där.” De använder Twitter för 
att bygga upp en mer personlig relation till sina kunder:

  ”En annan funktion för att öka transparensen visar  vi på via flöden med tweets från våra anställda,  vi försöker  
uppmuntra till  detta  för  att  andra ska få en inblick och se hur det  ser  ut  på vår  arbetsplats.  /.../  Det skapar även 
förtroende för konsumenter och kunder att veta dessa saker, vilka som står bakom och jobbar här.”

CRM handlar  om att  skapa  en  relation  till  sina  kunder  och inge  förtroende  hos  dem.  Av den 
anledningen så har  Klarna en stor cirkel  i  fältet  för den symmetriska kommunikationen, då de 
skapar dialog med sina kunder och inger förtroende genom att använda Facebook som kundtjänst. 
Kunderna har mer makt då de kan läsa och kommentera offentligt på Klarnas Facebooksida. Ett 
annat exempel från relationsmarknadsföringen är hur kunder kan uppfatta kontakten mer frekvent 
än vad den egentligen är på grund av att kontakten varje gång är positiv. Vår respondent på Klarna 
berättar om kollegan Sara som visar på denna effekt:

  ”Med några av hennes kunder på Twitter har hon lyckats få en avslappnad relation, även butiksägare har blivit väldigt  
avslappnade, de har en skämtsam framtoning när de kommunicerar på grund av detta,  som känns annorlunda. Hon  
twittrar från sitt eget ”account” och det har bidragit till personlig kontakt med kunderna. Det är många som tar kontakt  
med Sara för att de tror att hon är den enda på företaget på grund av sin framställning på Twitter.”

I fältet för konvergenskulturen har Klarna getts en mellanstor cirkel vilket beror på att de använder 
sig  av  kundtjänst  via  telefon  och  Facebook  och  de  vill  även  att  Twitter  ska  agera  som  en 
kundtjänstkanal. Vår respondent berättar att: ”Traditionell kundtjänst kan det därför nog bli mer och 
mer av på just detta forum, just eftersom folk verkar bli mer och mer bekväma att prata i sitt egna  
namn på Facebook mer än vad det var för två år sedan t.ex.”

Klarna har även en vilja att fokusera mer på att engagera via sociala medier, när vi frågade hur 
företaget kan ändra eller förbättra sitt arbete med sociala medier sade vår respondent:

  ”Bygga mer kampanjer rent generellt, skapa mer tävlingar och engagera mer. Vi är ganska reaktiva idag som jag ser  
det. Locka till engagemang är därför något jag skulle vilja se mer av. Detta skulle vi kunna baka in i Facebook, och på  
så sätt använda oss av sociala medier.”/...//“Än så länge har vi inte heller så mycket olika kanaler utan de samspelar. Vi  
sköter alla målgrupper inom dessa kanaler.”

Klarna använder sig också mycket av sociala medier i rekryteringssyfte. Då Klarna är ett business-
to-business företag, vill företaget nå ut med sina tjänster och säljer dessa till e-butiker som i sin tur 
säljer vidare till konsumenter och därför har de tilldelats en mellancirkel i fältet för WOM/e-WOM. 
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                                                  Fig.4 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Klarna 

5.4 Svevia

I Svevias fall har en mellancirkel tilldelats företaget i konvergenskulturfältet. De sociala medierna 
agerar i många fall som ett komplement till mer traditionella typer av medier som använts flitigt av 
företag och därför har Svevia fått en mellancirkel inom fältet. Vår respondent svarade följande på 
frågan om på vilket sätt de sett en märkbar förändring gällande sociala medier och som vi anser 
spegla  ett  samspel  mellan  traditionella  och  nya  medier  hos  företaget:  ”Vi  märker  att  vårt 
Twitterflöde följs av många journalister och nyckelpersoner inom branschen vilket ger upphov till 
retweets och även artiklar i traditionella tidningar, webbtidningar och bloggar.” Viljan att veta vad 
kunder och experter har för åsikter angående företag anser vi tillhöra deltagarkulturen som i sin tur 
hör till konvergenskulturfältet.

Resterande tre fält där företaget visade engagemang markeras av småcirklar inom CRM/e-CRM, 
Webb  2.0  och  inom  det  symmetriska  kommunikationsfältet.  Vi  bedömer  att  Svevia  inte  är 
tillräckligt aktiva inom sociala medier för att få en mellanstor eller stor cirkel inom webb 2.0 fältet. 
Svevia har däremot konton på Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn och ytterligare tre webbplatser 
och visar att företaget är medvetna om vikten av att synas i dessa forum. Sociala medier verkar även  
vara en relativ ny företeelse för företaget då vår respondent nämnde att detta år är det första året  
som de använder sociala medier i en rekryteringskampanj. Att arbetet inom sociala medier då inte är 
så stort överlag och inom andra områden är därför en slutsats vi kommit fram till. Därför tilldelades 
Svevia en liten cirkel inom webb 2.0 fältet. ”Det är en hård kamp att anställa de bästa högskole- och 
civilingenjörerna. Eftersom vi slåss mot konkurrenterna att rekrytera “stjärnorna” i branschen så 
gäller det att sticka ut och få dem att välja Svevia.”

Då  Svevia  är  ett  företag  inom  teknik  -  och  industribranschen  vars  kunder  jobbar  inom  stat, 
kommun, landsting och enskilda väghållare så jobbar de inte mot “rena konsumenter” och därför är 
inte  kommunikationen mellan  företag och konsument  via  sociala  medier  det  primära  målet  för 
företaget, utan mer, som nämnts tidigare, i rekryteringssyfte. Vår respondent nämnde även att: ”Vår 
största utmaning är nog att lära oss tänka mer på och kring sociala
medier,  vi  har  jobbat  väldigt  traditionellt  hittills./.../  Byggbranschen  är  mycket  traditionell  nya 
tekniker.”  Vilket  vi  uppfattade som en bidragande en viktig  del  i  just  marknadsföringssyfte  för 
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företaget.

I fältet för CRM/e-CRM så har Svevia fått en liten cirkel utifrån vår helhetsanalys baserat på svaren 
som vi har fått i vår intervju och som inte har varit tillräckligt uttömmande för att vi ska kunna göra  
en  annorlunda bedömning.  Dock  vill  företaget  nå  ut  med  information  till  rätt  målgrupper,  vår 
respondent sade: ”Vi vill ju nå målgruppen där målgruppen är och få så stor spridning som möjligt i 
rätt kanaler.”

Företaget har även fått en liten cirkel inom fältet för den symmetriska kommunikationen. Vi har 
kommit fram till denna slutsats då företaget inte i dagsläget kommunicerar via sociala medier i en 
större utsträckning än för just rekryteringskampanjen som är nystartad och vi har även baserat det 
på tidigare uttalande från vår respondent om att byggbranschen är traditionell och inte så enkelt 
anpassar sig till nya tekniker, vi anser då att företaget inte heller för dialoger i dessa forum.

                                                  Fig.5 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Svevia

5.5 Fashionisland.se

Fashionisland.se har fått en mellancirkel på webb 2.0 fältet utifrån vår helhetsanalys. Företaget har 
Facebook och Twitter, Twitter används mest som en subkanal enligt vår respondent. De har även en 
hemsida och blogg som uppdateras frekvent. Företaget gör minst ett inlägg om dagen på Facebook 
och synkroniserar denna med Twitter och bloggen och vi anser att detta visar på ett engagemang 
och aktivitet i sociala medier. Bevakningen av forumen är även den frekvent. Vi tycker dock att 
aktiviteten inte är tillräcklig för att företaget ska få en stor cirkel inom webb 2.0 fältet eftersom 
företaget uppdaterar samtliga forum med samma innehåll.

Företaget har fått även fått en mellancirkel inom fältet för konvergenskultur då de blandar gamla 
sätt att marknadsföra sig på med nyare sätt, banner- annonser som länkas till sociala medier som 
Facebook är ett exempel på detta. Företaget är även aktiva inom Facebook och skapar tävlingar, 
aktiviteter och diskussioner som vi anser passar inom fältet för konvergenskulturen:

  ”Och sedan som sagt göra fler aktiviteter, kanske bara för Facebook-fans, upp en outfit” “sätt ihop ett kollage” Vi har  
gjort en vi lite engagemang. Folk ringer sina kompisar och säger åt dem att gå in och like:a och då ser de också oss. 
Facebook är ju ett väldigt bra sätt att få interaktion med sin kund, lära känna sin kund, hemsidan blir ju mer trubbig, det 
är ju mycket mer envägskommunikation och det är ju det som är utmaningen: att få folk att vilja kommentera, att få folk  
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att vilja bli engagerade.”

Citatet visar även på att WOM är viktigt för Fashionisland.se då vår respondent berättar hur ett gott 
ord sprids när folk börjar ringa sina vänner och berättar om företaget och kampanjen.

Sociala medier och traditionella medier används i samma utsträckning hos Fashionisland.se. En 
kundtjänstkanal  kopplat  till  Facebook  var  även  något  vår  respondent  uttryckte  var  en  önskad 
funktion men som företaget inte kommer utveckla vidare. Anledningen till önskad kundtjänst på 
Facebook är först och främst för att kunderna ska kunna se vilken generös reklamationspolicy de 
har, detta visar på WOM eftersom de vill vara transparenta inför sina kunder. Detta kan i sin tur 
innebära att kunderna sprider ett gott ord om företaget. Fashionisland.se anser att Facebook är en 
viktig marknadsföringskanal, då det är den största sociala nätverkssajten i Sverige och då deras mål 
med användningen av Facebook i stort handlar om att etablera en image. Företaget nämnde även 
ytterligare ett mål med användningen av sociala medier, de berättade att de vill ha en lättsam ton 
gentemot  sina  kunder.  Vår  respondent  uttryckte  sig  på  följande  sätt  gällande  detta:  ”Vi  vill  ju 
etablera en polarrelation med våra kunder och fans på Facebook, etablera oss som en kanal för 
manligt mode överlag och sen på sikt hoppas vi att det spiller över till att de även handlar hos oss  
också.” Därför  har  Fashionisland.se  även fått  en  liten  cirkel  i  fältet  för  CRM.  Vår  respondent 
beskrev arbetet och målet med sociala medier som att:

  ”Och de senaste uppdateringarna är egentligen av livsstilskaraktär, som egentligen inte har något med oss att göra,  
utan vill etablera oss i medvetandet hos dem som följer oss, att vi håller på med mode, vi tycker till om mode, när de  
tänker på mode så ska de tänka på oss, Vi vill också skapa en dialog med kunden så att de kan kommentera och vara 
intresserade av ett ämne”.

Viljan att skapa en dialog med kunden anser vi tillhöra den symmetriska kommunikationen och 
därför har de även tilldelats en mellancirkel i detta fält.

                                                                                                                                         

                                  Fig.6 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Fashionisland.se
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5.6 H&M

H&M använder sig av flera olika kanaler inom sociala medier både i Sverige och i andra länder, 
företaget använder sig av: Facebook, Twitter, YouTube och Google+ globalt samt Sina Weibo och 
Youku i Kina och de är aktiva på de olika forumen, de har därför givits en stor cirkel inom fältet för  
webb  2.0.  Vår  respondent  nämnde  även  att  sociala  medier  spelar  en  stor  roll  i  den  externa 
kommunikationen och har därför en viktig roll. ”Sociala medier har en viktig roll i all vår externa 
kommunikation:  marknadsföring,  PR,  kundtjänst,  produktutveckling  m.m.” Vår  respondent 
poängterar vikten av att vara aktiv i sociala medier och föra en dialog med kunder och potentiella 
kunder: ”Vi vill vara där våra befintliga och nya potentiella kunder är, att föra en dialog dagligen 
inspirerar och är givetvis en stor framgångsfaktor.” Företaget har fått en mellancirkel inom fältet för 
den symmetriska kommunikationen eftersom vi enligt vår helhetsanalys dragit slutsatsen att det är 
viktigt för företaget att ha tvåvägskommunikation och en dialog med sina kunder. Att H&M vill  
skapa en dialog med sina kunder visar även på CRM och vår respondent berättar att:  ”kunderna 
uppskattar att vi är närvarande och gör vårt bästa för att bemöta frågeställningar, kärlek såväl som 
kritik./.../ Det är viktigt att vi anpassar oss efter vår kund.” Företaget har därför tilldelats en liten 
cirkel  i  fältet  för  CRM/e-CRM.  De  har  även  getts  en  mellanstor  cirkel  i  fältet  för  
konvergenskulturen för att de ”kombinerar ofta och gärna marknadsaktiviteter med övriga husets 
aktiviteter.” Vår respondent sade också gällande skillnaden mellan traditionella och sociala medier 
att:  ”Sociala medier kräver givetvis fler  resurser (framförallt  i  form av personer) än traditionell 
marknadsföring.” H&M har getts en liten cirkel inom WOM för att de använder sig av kundtjänst 
på Facebook och på så sätt visar kunderna både positiva och negativa svar på frågor och problem. 
Vi  har  dragit  slutsatser  baserade  på  helhetsanalysen  av  intervjun.  Då  vissa  delar  i  intervjun 
besvarades  mer  ingående  har  dessa  även  speglat  storleken  och  placeringen  av  våra  cirklar  i 
analysmodellen.

                                                   Fig.7 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- H&M

5.7 INDISKA
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INDISKA jobbar för att få:  ”En bra och tät dialog med våra kunder. Få ut vårt varumärke till fler 
människor” Vi ansåg att detta speglade en tvåvägskommunikation och dialogskapande, vilket båda 
är faktorer som beskrivs som viktiga punkter inom fältet för den symmetriska kommunikationen. På 
frågan hur arbetet med sociala medier uppfattats av företaget gav vår respondent svaret: ”Positivt 
tycker jag, snabbare kontakt med våra kunder.” Ett annat stycke ur intervjun med INDISKA visade 
på en vilja från företagets sida att uppehålla en aktuell och förebyggande dialog med deras kunder 
och på frågan om fördelar med sociala medier svarade vår respondent: ”Snabbare kontakt med våra 
kunder och vi får mer och direkt feedback på vårt sortiment och våra aktiviteter.” Vi ansåg därför att 
företaget trots ett ganska litet omfång och användning inom sociala medier då de i dagsläget enbart 
använder sig av Facebook och blogg, visar på hur deras användning av sociala medier utvecklar en 
möjlighet  till  vidare  dialog  som  är  snabb  mellan  företaget  och  dess  konsumenter.  Enligt  vår 
respondent är sociala medier en ”mycket viktig del” inom företaget. Gällande frågan om, vilket sätt 
sociala  medier  påverkat företagets  varumärke så hade sociala medier en roll  då vår  respondent 
ansåg att det ”definitivt” stärkt varumärket. Även INDISKA önskar utveckla användandet av sociala 
medier då de inte upplevt några effekter av det.  Följaktligen har företaget getts en mellancirkel 
gällande användandet och omfånget av sociala medier i webb 2.0-fältet och en liten cirkel gällande 
kundrelationer via sociala medier och på nätet.  Att  företaget visar på ett  engagemang och vilja 
gällande tvåvägskommunikation via sociala medier med fokus på att skapa en dialog mellan företag 
och  kund  resulterade  i  sin  tur  att  vi  gav  företaget  en  stor  cirkel  inom  den  symmetriska 
kommunikationen i analysmodellen.  INDISKA har tilldelats en liten cirkel i fältet för CRM det 
beror på att de fått bra respons från sina kunder gällande dialog och att de är närvarande. ”Bra 
respons på att vi har en bra dialog och är närvarande.” Då vi intervjuade INDISKA via mail har det 
varit  svårare  för  oss  att  ställa  följdfrågor  och få  mer  utvecklade  svar  från  företaget.  Detta  har 
resulterat i att vi inte haft tillräckligt omfattande svar för att kunna placera cirklar i resterande fält.

    
                                                                                                                                        

                                                Fig.8 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Indiska

5.8 Daniel Wellington

Daniel Wellington är det yngsta av våra fyra företag inom modebranschen. Företaget grundades 
2011 men har på relativt kort tid hunnit bli uppmärksammade för sina herrklockor. Respondenten 
som även är grundare för företaget sade under intervjun att han anser att de startade sin verksamhet 
i en tid då sociala medier anses vara en självklarhet och att det därför inte är något man ser på som 
något utmärkande som marknadsföringsstrategi. Användandet av sociala medier ter sig därför som 
en naturlig  del  i  företagets  marknadsföring  och samarbete  med bloggar,  Facebook och Twitter. 
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”Sociala medier ett livsnödvändigt medel för oss för att snabbt kunna nå ut till flera länder.”  Det är 
viktigt för företaget att synas i sociala medier eftersom en stor del av målgruppen finns via denna 
typ  av  mediala  plattform.  Eftersom sociala  medier  ses  som en livsnödvändig del  av  företagets 
marknadsföring så har Daniel Wellington getts  en stor cirkel  i  Webb 2.0-fältet.  Vår respondent 
berättade även att anledningen till deras fokus på sociala medier till stor del beror på att företaget är 
nytt och att det därmed blir extra viktigt att nå ut med företagets produkt och varumärke  “så fort och 
så stort” som möjligt:

  ”Vi försöker ju så fort som möjligt och så stort som möjligt få ut det här varumärket. Driva trafik till vår hemsida där  
vi har bäst marginaler på våra produkter. Sen tror vi att det blir en bra bieffekt av att folk går runt med klockorna och så 
kommer andra se dem och dra folk till våra återförsäljare runt om i landet”.

Det visar att WOM är viktigt för Daniel Wellington, vår respondent berättar även att det är mycket 
fördelaktigt när en blogg skriver om dem vilket också hör till WOM-fältet, därför har de tilldelats 
en mellancirkel i fältet. Fortfarande anser vår respondent att traditionella medier är viktigt men att  
trenden lutar  åt  att  allting  blir  mer Internetbaserat,  så  även marknadsföringen. ”Vi kör  banner-
annonsering på sportbladet nu veckan innan jul, så får vi se hur det går.”

Gällande kostnad och tid är sociala medier sparsamt till skillnad från till exempel annonser via print 
då det kan kosta en hel del för företag att nå ut till sina målgrupper på detta sätt. Det här var även 
något  som  underströks  i  samband  med  vår  intervju  då  vår  respondent  tog  upp  denna  typ  av 
argument  i  samband  med  frågan  om  hur  sociala  medier  skiljer  sig  från  de  mer  traditionella 
metoderna.

  ”Det är ju svårt att säga men det blir ju mer och mer sociala medier och färre och färre företag som betalar för  
tidningsannonser och så. Sociala medier är väl snart lika stort som TV. Allt rör sig mot Internet./…/ När det gäller  
budgeten så är traditionella (medier, vår ändr.) en större del, men tiden och effekten så är sociala medier en betydligt  
större del i vårt marknadsföringsarbete. Vi lägger ju väldigt mycket tid på det, hela dagar.”

Fortfarande finns det mer av en kompletterande sida gällande sociala medier till de traditionella 
typerna av marknadsföringsstrategier inom företaget då alla faktorer är viktiga för att företaget ska 
kunna nå ut med sin produkt på ett så effektivt sätt som möjligt. ”Vi har ju ambitioner att sälja 
många klockor så då måste vi snabbt nå ut och till flera länder och då måste man finnas med i alla 
olika mediekanaler och inte bara sociala medier.” Att synas i media i ett större sammanhang tyckte 
vi att företaget ansåg vara viktigt och vi fick även insyn i på vilket sätt sociala medier spelar en 
viktig roll. Detta innebär direktkontakt med kunder och potentiella kunder då alla snabbt och enkelt 
har tillgång till bloggar och nätverk via sociala medier. Företaget har därmed tilldelats en stor cirkel 
inom konvergenskulturfältet.

Relationsskapande är en viktig del och gällande detta vill Daniel Wellington satsa. ”Vi satsar på att 
ha en öppen relation genom sociala medier.” Vår respondent ansåg att sociala medier kan hjälpa till 
en ärligare dialog med sina kunder, då man kan välja att ha en öppen relation där även negativa 
åsikter om företaget kan förekomma men att det ändå i sin tur skapar en ärlig image av företaget 
som i längden kan innebära att fler söker sig till företaget. Något som vi ansåg vara viktigt gällande 
sociala  medier  och  dess  roll  och  som  kom  fram  under  vår  intervju  var  när  vår  respondent 
kommenterade företagets Facebook-sida: ”Nu är det lite mer kvalitativt, de personerna som faktiskt 
har gillat oss är ju faktiskt intresserade och det kanske är bättre att nå ut till dem. Så att det inte blir  
den här spamkänslan.”  Att  företag kan se att folk är intresserade och skapa en dialog som kan 
underlätta för en bättre relation mellan företag och kund är något vi ansåg vara önskvärt för flertalet 
av  våra  företag  och  så  även  för  Daniel  Wellington.  Detta  resulterade  i  att  företaget  fått  en 
mellancirkel i CRM-fältet. I fältet för den symmetriska kommunikationen har Daniel Wellington 
getts en liten cirkel då företaget marknadsför sig via banner-annonsering och fokuserar på att synas 
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för publiken i så stor mån som möjligt för att få ut sina produkter snabbare till kunder.

                                Fig.9 Sammanvägning av de olika teoriernas betydelse- Daniel Wellington

5.9 Jämförande analys

I vår jämförande analys har vi sammanfogat dels modebranschens respektive analysmodeller till en 
övergripande  analysmodell,  dels  teknik-  och  industribranschens  dito.  I  en  jämförelse  mellan 
branscherna kan man se branschernas teoretiska förhållningssätt.

   Modebranschen                                                 Teknik- och industribranschen 

 

Fig.10 Sammanställning jämförande analys  

Modebranschen

1. Webb 2.0 
2. Konvergenskulturen, Den symmetriska kommunikationsmodellen, 
3. CRM 
4. WOM 
5. Inget på den asymmetriska kommunikationsmodellen

Teknik- och industribranschen
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1. CRM 
2. Konvergenskulturen 
3. Webb 2.0, WOM, Den symmetriska kommunikationsmodellen 
4. Den asymmetriska kommunikationsmodellen 

Det  vi  kan  se  i  diagrammen är  att  teknik-  och  industribranschen har  stort  fokus  på  Customer 
relationship marketing (CRM) detta kan bero på att de företag vi undersökt jobbar mycket med 
business  to  business  och  inom  tjänstesektorn.  Flera  av  företagen  som  har  intervjuats  inom 
teknikbranschen är konsultföretag vilket gör det viktigt för dem att ha en stark och stabil relation till  
sina  kunder.  Teknik  -  och  industribranschen har  däremot  svårare  att  ha  en  digital  relation,  ett  
exempel på detta är Connecta som berättar att de inte kan diskutera sina kundärenden offentligt på 
nätet. Modebranschen har lättare för att skapa en dialog på nätet eftersom deras kundärenden oftast 
inte är lika känsliga. De fyra modeföretagen säljer alla produkter och inte tjänster, vilket gör att 
relationen mellan företag och kund inte behöver vara lika personlig. Även om flera av teknik- och 
industriföretagen lade störst vikt vid CRM så används e-CRM för att upprätthålla denna relation på 
nätet.

Modebranschen har stort fokus på Webb 2.0 vilket betyder att de använder sig av sociala medier i  
stor utsträckning. Vi tror att det här beror på att modebranschen är medvetna om hur sociala medier  
kan agera som ett  effektivt  verktyg att  marknadsföra  sina  produkter  på.  Även målgruppen hos 
modeföretagen kan sägas vara stor inom sociala medier och därför en viktig kanal för företagen att 
använda sig av. Inom teknik- och industribranschen var användandet av sociala medier och därmed 
webb 2.0 nästan lika stor som hos modeföretagen. Dock tror vi att teknik- och industribranschen 
tänker  mer kring sociala  medier som ett  måste  för att  hänga  med i  utvecklingen. Behovet och 
fördelarna är  eventuellt  inte lika stora för teknik-  och industriföretagen som för modeföretagen 
gällande sociala medier då mycket av kontakten sker direkt med kunderna och en digital relation 
inte alltid är fördelaktig i dessa sammanhang. 

Jenkins beskriver den växande deltagarkulturen genom att ta upp exempel från fankulturen och dess 
enorma  spridning.  Idag  kan  alla  vara  producenter,  recensenter  och  journalister  genom bloggar, 
ratingsidor och andra sociala forum. Därför är det  viktigt för företagen idag att  verka i  samma 
forum som sina kunder och samarbetspartners. Inom fältet  för konvergenskulturen kan vi se att 
teknik- och industribranschen lutar åt att vara mer traditionella och därför kan ha svårare att anpassa 
sig till nya tekniker. Sättet att kommunicera med kunderna sker på ett mer direkt plan, oftast face to 
face  och  är  inte  digital  på  samma  sätt  som  för  modeföretagen.  Däremot  har  teknik-  och 
industribranschen gått från en traditionell bransch till att vilja anpassa sig till det digitala klimatet vi 
idag  lever  i.  Av  den  anledningen  har  vi  kunnat  se  att  engagemanget  och  aktiviteten  inom 
konvergenskulturfältet  är  större hos denna bransch i  analysmodellen.  Av modeföretagen var två 
företag relativt nystartade och kan därför inte sägas ha en uppfattning om användandet av sociala 
medier  ur ett  då och nu perspektiv utan har  startat  företagen i  en tid där sociala  medier  är  en 
självklarhet  och därför  inte såg detta  som något  exceptionellt  ur  ett  marknadsföringsperspektiv. 
Enligt analysmodellen har därför modebranschen inte lika stora cirklar inom konvergenskulturfältet 
som teknik- och industriföretagen. Länkar och delning mellan olika forum är däremot viktigt för 
båda branscher, för att snabbt och enkelt kunna nå ut med information till kunder. Modebranschen 
fokuserar mer på att engagera sina kunder via tävlingar och liknande aktiviteter via sociala medier 
än vad teknik- och industribranschen gör, detta kan bero på att det är lättare att skapa aktiviteter för 
modebranschen än vad det är för teknik - och industribranschen då det är produkter som säljs och 
inte business to business orienterat. Teknikbranschen är större i fältet för Word of Mouth (WOM) i  
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analysmodellen,  detta  beror  på  att  flera  av  företagen  använder  sig  av  Facebook  som  en 
kundtjänstkanal,  vilket  gör  att  både  kunder,  potentiella  kunder  och  konkurrenter  kan  se  både 
positiva och negativa aspekter av företaget, fler kan sprida ett gott ord om företaget, men också 
något negativt. Eftersom flera av företagen inom teknikbranschen även är konsultföretag så är det 
viktigt för dem att kunderna blir nöjda med deras tjänster och sprider det vidare, ett exempel är 
citatet från intervjun med Connecta: ”Vår bästa marknadsföring är ju det jobb som våra konsulter 
gör där ute. Vår bästa marknadsföring är att göra ett bra jobb.” Modebranschen arbetar även de med 
WOM, men på  ett  annat  sätt,  de fyra  företag vi  intervjuat  berättar  alla  att  de samarbetar  med 
bloggar.  När  en  stor  blogg  skriver  att  de  tycker  om  en  produkt  så  får  det  ofta  en  stark 
marknadsföringseffekt för företaget.

Att skapa en dialog mellan företag och kund är något som båda branscher värderar och de vill jobba 
för att ständigt förbättra relationen med sina kunder. Båda branscherna är därför ganska aktiva inom 
det symmetriska kommunikationsfältet och har båda tilldelats lika cirklar inom fältet. Dialog i den 
interna  strukturen  hos  företagen  är  också  påtagligt  och  önskvärt.  Teknik-och  industriföretagen 
använder sig av kundtjänst via sociala medier och modeföretagen yrkar på vikten av att föra en god 
dialog med sina kunder. Dock nämndes viljan att starta en eventuell kundtjänst på Facebook av våra 
modeföretag,  men  ingen  har  en  sådan  kundtjänst  i  dagsläget.  Det  kan  anses  vara  enklare  för 
modebranschen  att  skapa  dialog  med  sina  kunder  då  de  kan  diskutera  mode  via  exempelvis 
Facebook.  Till  exempel  så berättade Fashionisland.se under intervjun att  de brukar lägga ut ett 
påstående eller  en fråga  för  att  skapa  diskussion kring mode och trender  på sin Facebooksida. 
Twitter är ett forum som också är övervägande populärt inom IT-branschen och så även för två av 
företagen vi intervjuat anser det vara den viktigaste och mest effektiva kanalen, till exempel Klarna 
som använder Twitter för att skapa en mer avslappnad dialog med kunder.  

I fältet för den asymmetriska kommunikationen så var det bara teknikföretaget Connecta som fick 
en cirkel, detta beror på det vår respondent sade under intervjun att företaget använder sig av sociala  
medier  mest  för  push-  marknadsföring.  Vår  respondent  berättar  att  det  i  dagsläget  är  mest 
envägskommunikation via sociala medier och att företaget pushar ut information om deras event 
och andra nyheter. De övriga företagen berättade mer om hur de har eller vill ha en dialog med sina 
kunder  i  sociala  medier  och  därför  har  de  istället  hamnat  i  fältet  för  den  symmetriska 
kommunikationen.
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6. Resultat och slutdiskussion
I kapitlet för resultat och slutdiskussion redovisas slutsatser dragna utifrån teorierna och det  
analytiska materialet. Kapitlet inleds med besvarandet av de huvudsakliga frågeställningarna  
och följs av en diskussion av analysen och en kritik av analysmetoden. Detta följs av förslag  
till fortsatt forskning.

Vilka slutsatser ska vi då dra från forskningsfrågorna:  Hur använder sig företag av sociala 
medier i sitt marknadsföringsarbete? Hur ser utvecklingstrenden ut och hur viktigt är sociala  
medier i  företagens marknadsföringsarbete  idag? Finns det  skillnader  i  hur företag inom  
modebranschen och teknik- och industribranschen arbetar med sociala medier?

Genom vår undersökning har vi kunnat se att företagen använder sociala medier för att synas i 
de  forum där  deras  kunder  verkar.  Företagen  vill  genom sociala  medier  skapa  en  dialog 
mellan dem och deras kunder och några av företagen som intervjuats uttrycker att de använder 
sig av sociala medier för att etablera en image. Företagen använder sig av sociala medier i  
varierande former, några av dem ser det som en naturlig del, medan några av dem anser att det 
är viktigt för att hänga med i utvecklingen, dock är alla inte lika aktiva. Vi har även kunnat se 
att inom teknik - och industribranschen är mycket av aktiviteten inom sociala medier av intern 
struktur. Samtliga åtta företag har besvarat frågan om hur de uppfattar att utvecklingstrenden 
av sociala medier i marknadsföringsarbetet ser ut med att de tror att trenden är ökande och att 
det kommer att bli mer och mer arbete med sociala medier. Gällande skillnader mellan de två 
branscherna  kan vi  se att  sociala  medier  är  en viktigare del  i  marknadsföringsarbetet  hos 
modeföretagen, däremot är sociala medier en viktig del i rekryteringsprocessen för teknik-och 
industriföretagen. Även om det verkar vara viktigare för modeföretagen att synas i sociala 
medier då de säljer en produkt och deras huvudmålgrupp rör sig i dessa forum så har teknik-
och  industriföretagen  kommit  långt  och  använder  sig  av  sociala  medier  i  lika  stor 
utsträckning. De förstår vikten av att synas och vara transparenta inför sina kunder. Teknik-
och  industriföretagen har  utvecklat  kundtjänst  via  sociala  medier  i  större  utsträckning  än 
modebranschen, medan modebranschen arbetar mer med bloggar och de gör mer reklam via 
sociala medier.

6. 1 Resultatets giltighet

Våra respondenter som primärkällor innehar positioner inom sitt företag som vi anser har gett 
oss en god grund för att besvara våra huvudsakliga frågeställningar och därmed bidragit till en 
tillförlitlig slutsats i undersökningen. De teorier som valts ut ser vi som bra verktyg för att  
analysera våra svar från intervjuerna och kategorisera citaten för att kunna göra en jämförelse 
och  för  att  nå  ett  resultat.  När  det  gäller  undersökningen  så  är  den  kvalitativa 
undersökningsmetoden som använts i uppsatsen en fördelaktig metod för att kunna analysera 
intervjusvaren och genom våra analysmodeller representera en överblick över hur företagen 
motsvarar  teorierna  som  presenterats.  Vi  valde  att  utforma  våra  analysmodeller  som  en 
hexagon och gav företagen varsin färg för att underlätta förståelsen för företagens position 
inom respektive teorifält. I analysen användes helhetsanalys som metod där hänsyn togs till 
hela  intervjun  med  respondenten,  vi  tyckte  det  var  viktigt  att  kombinera  denna  med  en 
delanalys som vidare kunde underlätta arbetet för att välja ut och kategorisera lämpliga citat 
för undersökningen.  Vi fick även en bra kontakt med våra respondenter, de fick prata fritt 
kring ämnena och vi tycker det här även speglar de svar som vi har utgått från i analysen 
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gällande företagen då många av svaren blivit uttömmande och förklarande. Positiv respons 
fick vi även då vi vid ett tillfälle hamnade på ett av våra modeföretags blogg med tillhörande 
bild under vårt besök. 

Som tidigare nämnts så har intervjumetoden varierat mellan de olika företagen, fyra intervjuer 
har varit personliga intervjuer, tre har besvarats via mail och en intervju via telefon. Detta har 
resulterat i mer uttömmande svar från de personliga intervjuerna och från vår telefonintervju 
än från intervjuerna besvarade via mail. Detta har gjort att vi har haft mer information och 
citat att utgå ifrån när dessa kopplats till våra teorier. Därför kan företagen som svarat via mail 
ha mindre och färre cirklar i analysdiagrammet än de övriga. Vi har även haft fler stora företag  
inom teknik- och industribranschen än inom modebranschen, intervjufrågorna passar därför 
inte in lika bra på alla företag som undersökts. Respondenten har i dessa fall fått svara på 
frågorna  i  den  utsträckning  som  varit  möjlig.  Företagen  inom  modebranschen  som  har 
intervjuats på plats har varit två mindre företag och vi anser att de därför inte kunnat ge oss 
insyn  i  hur  de  större  företagen  hanterar  sociala  medier  och  som därför  kan  ha  påverkat 
slutresultatet.

Till detta, är det även viktigt att ta i beaktning att det är vi som författare som valt ut vad som 
anses vara viktiga punkter inom varje teori. Hur företagen då passar in inom de olika fälten 
beror på hur väl respondenternas intervjusvar har motsvarat de punkter vi valt ut.

Gällande WOM/e- WOM och CRM/e-CRM fälten är vi väl medvetna om att dessa begrepp 
kan uppfattas som att de skiljer sig till  viss mån. Vi ansåg däremot att  begreppen går in i  
varandra och därför tilldelades  WOM/e-WOM ett  fält  och CRM/e-CRM ett  fält  var  inom 
analysmodellen.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Då vi har undersökt hur företag idag använder sig av sociala medier och hur skillnaderna 
mellan modebranschen och teknik- och industribranschen ser ut så kan ett intressant förslag 
till fortsatt forskning vara att följa upp utvecklingen i arbetet med sociala medier. Ett exempel 
är att man skulle undersöka de företag som nämnt att de skulle vilja använda Facebook som 
kundtjänstkanal  och  se  hur  arbetet  har  förändrats  efter  att  de  har  vidtagit  denna  åtgärd. 
Konvergenskulturen är en ständig process och våra åtta företag har alla förutspått att sociala 
medier är en ökande trend, därför är det ytterligare en anledning till att följa upp arbetet hos 
företagen för att se hur de väljer att arbeta vidare med sociala medier.
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Bilagor:

Intervjufrågor 

1, På vilket sätt marknadsför ni er via sociala medier?

2, Inom vilka sociala medier är ni aktiva?

3, Vad hoppas ni att kunna uppnå genom att marknadsföra er via sociala medier?

4, Hur har företaget påverkats av sociala mediers genomslagskraft? (Har företaget påverkats?) 

5, Hur har er marknadsföring förändrats i och med uppkomsten och utvecklingen av sociala 
medier? (Har det förändrats?)

6, Hur har marknadsföringen via sociala medier hjälpt till att stärka företagets varumärke? 
(Har det stärkt ert varumärke?)

7, Har det funnits några problem med marknadsföringsarbetet i sociala medier?

8, Hur anser du att ni kan förbättra och utveckla er marknadsföring?

9, Hur ser utvecklingstrenden ut i er bransch?

10, Bevakar ni vad som sägs om er i sociala medier? Mäter ni likes på Facebook eller retweets 
på Twitter till exempel? (Varför i så fall?)

11, Vilka kanaler på nätet skulle ni säga har varit mest effektiva?

12, Vad skulle ni säga att sociala medier har för roll i marknadsföringen? (Är det en viktig/stor 
del av ert marknadsföringsarbete?)

13, Kommer ni anställa fler för arbetet med sociala medier?

14, Har ni en person eller en grupp på er marknadsavdelning som ansvarar för enbart sociala 
medier? 

15, Vad har ni fått för respons från konsumenter angående ert arbete med sociala medier?

16, Hur tror ni att era kunder uppfattar relationen mellan er?

17, Har ni företagsbloggare?

18, Annonserar ni på privata bloggar?
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