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Sammanfattning 
Idag är det en stenhård konkurrens om människors tid, uppmärksamhet och engagemang. I 

medierna, i butiken, framför datorn och i mobilen. Därför räcker inte med en bra produkt idag. En 

bra klocka säljer inte sig själv, folk måste också få veta att den finns. I detta sammanhang får 

sociala medier ett allt större inflytande och växer som ett marknadsföringsverktyg. Flera studier 

inom dessa medier har gjorts de senaste åren och intresset verkar inte avta. Syftet med den här 

uppsatsen är att undersöka hur företag med hjälp av sociala medier positionerar sig på marknaden. 

Vi har valt att se på användandet av sociala nätverk mellan två grupper av företag för att få en 

utökad kunskap på det delvis utforskade området sociala medier är. Vi har valt att gruppera 

företagen utifrån medial uppmärksamhet, där grupp A utgörs av företag som har uppmärksammats 

mycket i media och därigenom skapat ett starkt varumärke. Grupp B utgörs av företag som inte fått 

medial uppmärksamhet och därigenom inte uppnått någon igenkänningsfaktor som hos grupp A. 

Grupperingens syfte är att synliggöra eventuella skillnader i gruppernas användning av sociala 

medier i marknadsföringssyfte. För att undersöka detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 

med totalt åtta företag. Vi har använt oss av primärkällor och sekundärkällor. De primära källorna 

utgörs av de kvalitativa intervjuerna och de sekundära källorna är hämtade ur tryckt samt 

elektronisk litteratur. Resultatet har lett oss fram till slutsatsen att det finns en skillnad i hur de två 

grupperna av företag i undersökningen använder sig av sociala medier, för att positionera sig på 

marknaden. Resultatet visar också att företagens olika faser avgör vilka förutsättningar som de har 

för att marknadsföra sig. Bland unga företag handlar det om att ta sig vidare från det tidiga stadiets 

uppstartningsfas. De företag som har fått mycket medial uppmärksamhet visar på en utvecklad 

strategisk förmåga och medvetenhet om sin kundgrupp och hur de med hjälp av sociala medier ska 

nå denna. De som inte fått samma mediala uppmärksamhet befinner sig i en uppstartningsfas av 

företagandet och har än inte de resurser som behövs för ett utvecklat marknadsföringsarbete. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras ämnet till uppsatsen. Vidare presenteras forskningsproblem, 

syfte samt avgränsningar och studiens huvudfrågeställningar. I introduktionsdelen definieras även 

de centrala begrepp som används genomgående i uppsatsen. Kapitlet innehåller även en disposition 

av uppsatsens olika delar. 

1.1 Introduktion 
Att starta och driva framgångsrika företag är något många lockas av, bland många unga människor 

är entreprenörskap och företagande en levande dröm. Att vara ung och entreprenör tror vi är att 

drivas och inspireras av drömmar och utmaningar för att sedan förverkliga dem. Vi lever i en 

digitaliserad och medial värld som medfört att möjligheterna att starta och marknadsföra företag 

ökat kraftigt de senaste åren, mellan 2008 och 2011 ökade antal nystartade företag med ca 27% 

(Tillväxtanalys, 2013) Det har också haft en inverkan på användandet av marknadsföringskanaler 

och öppnat upp för en ny sorts marknadsföring. Idag är sociala medier en viktig del i 

marknadsföringen hos många företag, stora som små och etablerade som nyetablerade. Dessa 

medier fungerar ofta som ett verktyg för att kommunicera med kundgruppen. Kostnaden för ett 

företag att nå ut till hundratusentals kunder har minskat genom digitaliseringen och utvecklingen av 

sociala medier. I och med utvecklingen har även möjligheten att styra företagets marknadsföring 

mot specifik målgrupp ökat.  

 

Inom marknadsföring och kommunikation talas det om begreppen Word of mouth (WOM), Viral 

marknadsföring och Corporate Storytelling som ett led i den nya marknadsföringen. WOM syftar 

till marknadsföring som sker genom spontan kommunikation och bygger på att nöjda kunder sprider 

budskapet vidare, på och utanför sociala medier. Till skillnad från traditionell ansikte-mot-ansikte 

kommunikation har WOM-kommunikationen på sociala medier få begränsningar och 

konsumenterna kan snabbt sprida positiva och negativa åsikter till många människor. Begreppet kan 

också ses som en kontrast till traditionell reklam och annan säljande kommunikation. WOM och 

sociala medier kan kopplas samman till begreppet Viral marknadsföring, eller e-WOM, där ett 

marknadsföringsbudskap relaterat till ett företag, varumärke eller en produkt sprids genom 

användningen av sociala nätverk. Corporate Storytelling används av företag genom historier och 

berättelser som skapar ett värde och mening kring varumärket. Detta är något som gör det enklare 

för konsumenter att identifiera sig med företaget. WOM och Corporate Storytelling är delar av de 

marknadsföringsmetoder som i dag används hos de flesta företag, medvetet och omedvetet. 
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I boken “Nya tiders varumärken - varumärkesbyggande kommunikation på den sociala webben” 

talar Carlsson (2011) om de positiva aspekterna och möjligheterna med marknadsföring via sociala 

medier. Till skillnad från traditionella medier som enligt Carlsson verkar hämmande, är sociala 

medier ett verktyg för företag som vill bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Genom att ge 

kunden inblick i verksamheten skapas ett förtroende för företaget (Carlsson 2011, 45). Gemensamt 

för företagen som vi har valt att undersöka är att de är startade av unga entreprenörer. Det är 

människor som visar att det är värt att satsa på det du brinner för. I uppsatsen undersöks hur dröm 

blir till verklighet genom användandet av modern marknadsföring och sociala medier.  

 

1.2 Koppling till tidigare studier och forskning 
Användandet av sociala medier i marknadsföringssyfte är inte ett nytt område, även om sociala 

medier till stor del fortfarande benämns som “icke-traditionella” eller “nya medier”. Kring ämnet 

uppsatsen behandlar finns artiklar så som ”Following the Fashionable Friend: The Power of Social 

Media Weighing Publicity Effectiveness of Blogs versus online Magazines” från Handelshögskolan 

i Stockholm. (Colliander, Dahlen 2011) Artikeln tar bland annat upp trovärdigheten ett företag och 

varumärke genererar hos kunder genom användandet av sociala medier respektive traditionella 

medier. Författarna till artikeln har i sin undersökning jämfört faktorer som rör varumärken och 

dess marknadsföring och hur de framställs i sociala medier jämfört med traditionella medier. 

Resultatet av undersökningen visar att konsumenter har en bättre attityd mot marknadsföring av 

företag i sociala medier såsom bloggar och webbsidor, jämfört med marknadsföring i traditionella 

medier som t.ex. tryckt press. Undersökningen visade också att känslan av en relation till ett 

varumärke visade sig vara starkare i de sociala medierna jämfört med de traditionella. Det är ett 

intressant resultat som studien kommer fram till, och det har i sin tur givit en bild av sociala medier 

som ett effektivt verktyg när det kommer till relationen mellan företag och konsument.  

 

1.3 Problemdiskussion 
De icke-traditionella medierna växer allt mer med sociala medier i spetsen. Enligt hemsidan Punkt 

SE som utför årliga statistiska rapporter visar årets undersökning om ”Svenskarna och Internet” hur 

den svenska befolkningen använder sociala medier. Statistiken visar ett genomsnittligt användande 

av sociala medier på i genomsnitt tre timmar om dagen. Där åldersgruppen 12-25 åringar använder 

sociala medier hela 6,6 timmar om dagen. (Findahl, 2013). Det här medför att företag idag tvingas 

att vara aktiva inom en rad olika sociala nätverk för att överleva och hävda sin plats på en 

konkurrensintensiv marknad och framförallt i konsumentens medvetande. Det räcker inte med att 
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bara ha en hemsida, företag ska gärna ha en egen Facebook-sida, ett Twitter-konto, Instagram-konto 

och en blogg.  

Genom mediekanaler kan företag bygga och stärka sitt varumärke genom att nå ut till rätt kunder, 

kommunicera, få feedback och därmed skapa en dialog. Vilket lyfter fram en rad av möjligheter och 

positiva aspekter för ett företag. 

	  
1.4 Syfte & problemformulering                                                
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur företag drivna av unga entreprenörer, använder sig 

av sociala medier i sin marknadsföring för att positionera sig på marknaden. Studien har ämnat 

undersöka hur användandet av sociala nätverk skiljer sig mellan företag som uppmärksammats 

mycket i media och företag som inte har fått samma uppmärksamhet. Hur har de som fått mycket 

uppmärksamhet gjort för att få det, det vill säga, vilka strategier och metoder, vilka kanaler och 

budskap har de använt sig av? Syftet är att närmare undersöka den betydelse sociala medier har för 

marknadsföring idag.  

 

1.4.1 Frågeställning 
De huvudsakliga frågeställningarna har varit följande:  

• Hur använder sig unga entreprenörer av media i sitt marknadsföringsarbete, vilka kanaler 

och medieplattformar används och hur når företagen ut till kundgruppen? 

• Finns det skillnader i hur företag som har fått mycket medial uppmärksamhet och företag 

som inte synts på samma sätt i media arbetar med sociala medier?    

	  
1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till en undersökning av två grupper av företag för att få ett mer hanterligt 

material. I grupp A har vi valt företag som fått mycket medial uppmärksamhet och skapat ett starkt 

varumärke, till grupp B har vi valt företag vars varumärken inte placerat sig i mediala sammanhang 

med samma framgång som företagen i grupp A, samt befinner sig i en uppstartningsfas.  

 

Då undersökningen baseras på användandet av sociala medier ansåg vi att en tydligare definition av 

begreppet sociala medier vad nödvändig. Facebook, Twitter, Instagram, blogg och företagshemsida 

räknas till vår definition av begreppet i denna uppsats. Även begreppen traditionell och icke-

traditionell media och ung entreprenör har definierats tydligare. Intervjuerna har utformats utifrån 

en semi-strukturerad intervjuguide, detta har inneburit att det funnits utrymme för respondenterna 

att tala fritt kring frågorna som ställts. Uppsatsens metod kommer att förklaras mer ingående i 

kapitel tre. 
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1.6 Begreppsförklaringar  
• Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn för elektroniska kommunikations- och 

relationsskapande marknadsföringskanaler på Internet som tillåter människor att utbyta 

information, skapa och publicera eget innehåll och på olika sätt ha kontakt med andra 

människor och företag. Till skillnad från massmedier produceras innehållet av användarna 

själva. Varje enskild mottagare av ett meddelande kan också sända på samma villkor och 

genom samma kanaler. De sociala mediekanalerna inkluderar i denna uppsats, Blogg, 

Facebook, Twitter, Instagram och företagshemsida. (NE, 2009) 

 

• Traditionell och Icke-traditionell media 

Traditionell kontra icke traditionell media har olika definitioner i olika sammanhang. Vi har 

valt att definiera det utifrån vad vi själva anser att begreppen representerar. Traditionell 

media innefattar “gammelmedia”, det vill säga tidningar, radio och TV. Begreppet kom till 

för att skilja sig från de medier som dök upp i och med internets utveckling. Traditionell 

media är envägskommunikation med många sändare. Icke traditionell media så som bloggar, 

Twitter, sida på Facebook och andra sociala medier innebär ett dialogskapande.  

 

• Ung entreprenör 

Vi har valt att definiera en ung entreprenör som en ung person i åldern 18-29 år, som startar 

upp, utvecklar, driver och organiserar företag. Det är en person som tycker det är roligt och 

spännande att ta initiativ och ansvar för det denne gör och att göra detta tillsammans med 

andra. Gemensamt har den unga entreprenören visionen och viljan att med hjälp av hårt 

arbete ha kontroll över sin egen framtid. 
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1.7 Disposition 
Efter den inledande delen följer kapitel två, där redogörs för innehållet i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet är uppdelat i fyra delar, Relationsmarknadsföring, Corporate Storytelling, 

Word of mouth och Viral marknadsföring. I delen om relationsmarknadsföring redogör vi för teorin 

som helhet och mer specifikt om elektronisk relationsmarknadsföring. I den andra delen av kapitlet 

beskrivs hur Corporate Storytelling definieras och hur företag kan dra nytta av dess unika 

egenskaper för att differentiera sig på marknaden. I den nästsista delen av kapitel två redogörs för 

teorier om WOM som effektiv marknadsföringsform. Avslutningsvis handlar kapitel två om viral 

marknadsföring, vilken går mer in på marknadsföring för kundens personliga upplevelse. Kapitel tre 

innehåller motivering av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod, det vetenskapliga 

förhållningssättet, metodens giltighet och kritik av vald metod. En beskrivning av analysmetoden 

förekommer även i detta kapitel. Det empiriska fjärde kapitlet beskriver urvalet av företag och 

respondenter som har bidragit med primärdata för undersökningen, vidare redogör vi för 

intervjuförfarandet och de frågor som har ställts från intervjuguiden. I kapitel fem återknyts det 

empiriska materialet till det teoretiska ramverket samt analysmodellen med ambition att analysera 

och besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. I kapitel sex tar vi upp resultat och 

slutdiskussion, de övergripande slutsatserna presenteras som svar på vår problemformulering. En 

diskussion förs kring framtiden för icke-traditionella medier i marknadsföringssammanhang. 

Uppsatsen avrundas med en redogörelse av undersökningens begränsningar, därefter presenteras 

förslag till vidare forskning som skulle kunna bidra till en fördjupad förståelse inom området.  
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2. Teoretisk ram 
I detta teorikapitel presenteras och klargörs de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats 

bygger på med hjälp av litteraturen och kopplat till valt ämne och syfte. Vidare presenteras de 

teoriverktyg som används och som ligger till grund för vår analysmodell. Den centrala teorin för 

uppsatsen är Relationsmarknadsföring, vidare presenteras Storytelling, Word of Mouth och Viral 

marknadsföring. 

    

2.1 Relationsmarknadsföring (RM) 
Det finns olika delar av relationsmarknadsföring, vi har valt att använda den bredare varianten som 

benämns RM och står för Relationship Marketing som är huvudteorin för denna uppsats. Skillnaden 

mellan RM och ett annat väl använt begrepp, CRM (Customer Relationship Management) är att 

CRM är mer riktat mot företag och hur de ska använda kunddata och teknologi för att bli bättre på 

relationsmarknadsföring medan RM talar om relationsmarknadsföring mer generellt. 

 

Relationsmarknadsföring är idag oerhört viktigt för ett företag. Konsumenter är mer medvetna om 

vad de behöver och vill ha. Det har även skett ett maktskifte, kunderna har kommit till insikt med 

att det är de som har makten att välja. I ett konkurrenskraftigt samhälle har det inneburit att 

företagen har blivit tvungna att arbeta intensivare för att behålla sina kunder. Fokus ligger på att 

tillfredsställa kundernas behov och förväntningar (Godson 2009, 4). Det är i princip oundvikligt att 

inte nämna begreppen varumärke och image när vi talar om RM. Ett starkt varumärke står ut i 

mängden av andra varumärken, produkter och företag. Att ha ett omtyckt och starkt varumärke kan 

komma till nytta i flera olika situationer, allt från att attrahera kunder till att hantera kriser (Carlsson 

2011, 16).  

För att skapa ett starkt varumärke spelar kunden en mycket viktig roll och avgör om varumärket 

utvecklas eller inte. Varumärkesutveckling sker med hjälp av kundernas samlade intryck och 

upplevelser av diverse varumärkeskontakter. I och med den roll kunden spelar i utvecklandet av 

varumärket talas det om varumärkesrelationer (Grönroos 2007, 330 f.). Att kunderna är allt mer 

betydelsefulla för dagens företag är lätt att förstå. Att bygga ett starkt varumärke innebär att ta hjälp 

av kunderna, först och främst genom att skapa en relation. Relationen mellan företag och kund är 

det viktigaste inom marknadsföring. En nöjd kund stannar kvar och det är enligt vissa svårare att 

skaffa nya kunder än att behålla dem. Dagens samhälle är fullt av reklam och marknadsföring och 

under tiden företagen arbetar med att nå ut till så många som möjligt måste de samtidigt se till att 

skapa ett förtroende och en relation som gör att kunden stannar kvar (Godson 2009, 48 f.).  
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Företag ska inte bara nå ut till så många som möjligt, de måste även utmärka sig i en djungel av 

andra företag med liknande reklam och marknadsföring för likvärdiga produkter. Viktigt att tänka 

på är den hårda konkurrens som finns om relationer med kunderna. Därför är lojalitet otroligt 

betydelsefullt för företagen i deras relation med kunden (Godson a.a., 102). Masskundanpassning är 

något flertal företag sysslar med. Det innebär att företaget med hjälp av ett individuellt angreppssätt 

riktar sig till många kunder samtidigt, men på ett personligt vis. Företag gör detta för att kunna 

skapa värde i relationen, med värde följer förtroende, tillit och tillhörighet vilket i sin tur bidrar till 

lojalitet (Godson 2009, 48 f.).  

Grönroos (2007) tar upp tre koncept som är ständigt återkommande inom relationsmarknadsföring: 

tillit, engagemang och attraktion. Dessa tre koncept anses betydelsefulla i relationsbyggandet med 

kunder. Dock påpekar Grönroos (2007) att de inte är ett antal verktyg i en marknadsföringslåda utan 

perspektiv på hur ett värde skapas i relationen och hur relationen karaktäriseras. Självklart kräver 

RM vissa verktyg, aktiviteter och processer som stödjer och underlättar arbetet, men dessa är inte 

det viktigaste i synen på RM. (Grönroos 2007, 40 ff.) Tidigare var det mer sällsynt att någon gjorde 

affärer med en främling, affärer gjordes istället mellan vänner och bekanta. På ett sätt lever detta 

synsätt kvar än idag, dock ser leden lite annorlunda ut. Vi har lagt till ett mellanled mellan 

producent och kund samt tagit bort en del av den personliga kontakten som tidigare setts som en 

självklarhet vänner och bekanta emellan. Det har inneburit att de företag som inte längre har en 

personlig kontakt med sina kunder behövt använda sig av andra metoder för att skapa ett förtroende 

i relationen. Oftast sker detta genom extensiva kampanjer och en stark varumärkesprofilering 

(Godson 2009, 48 f.). Dessa kampanjer och varumärkesprofilering är exempel på det Grönroos 

omnämner som aktiviteter och processer som används inom RM. 

”...affärsverksamhet bygger på relationer. Företaget måste bara göra dem synliga och 

meningsfulla för kunderna – förutsatt att det är vad kunderna vill. ” 

– Grönroos, 2008  

2.1.1 Elektronisk relationsmarknadsföring (e-RM) 
Det går att argumentera för att utvecklingen av datorn och uppkomsten av Internet har bidragit till 

den största förändringen i marknadsföring sedan den industriella revolutionen (Godson 2009, 172). 

Tanken på en e-relation kan på flera sätt ses som ett dubbeleggat vapen. Å ena sidan för det 

samman fler kunder och leverantörer än någonsin, å andra sidan tar de bort den personliga face-to-

face kontakten som tidigare funnits. Utveckligen har inneburit en stor utmaning för många företag 

(Godson a.a., 170). 
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Till skillnad från radio och TV, som även det innebar en stor förändring för företags 

marknadsföringsarbete, når Internet ut till många fler människor och har lyckats med det på 

betydligt kortare tid än de tidigare medierna gjort. Vidare ger Internet möjligheten till 

direktinteraktion mellan kund och leverantör (Godson 2009, 172). TV och radio innebär det man 

kallar “broadcast” vilket kan översättas med att sprida något med hjälp av envägskommunikation på 

ett oengagerat sätt, det vill säga långt ifrån relationsmarknadsföring där dialogen är viktig. 

Broadcasting utvecklades till “narrowcasting” vilket innebar att marknadsföra sig på speciella 

platser riktat till en speciell grupp människor. Detta är inte längre vanligt inom marknadsföring, 

idag är de flesta individuella meddelanden till för att locka fram ett svar (Godson 2009, 193). 

Internet har öppnat upp marknaden för även små företag som idag med hjälp av Internet kan nå ut 

till en mycket större publik än de tidigare gjort (Godson a.a., 172).  

 

Som nämnts tidigare har utvecklingen inneburit en stor utmaning för många företag. En av de 

största utmaningarna är hur företagen ska kunna överkomma kundens uppfattning av risk kopplat 

till internetrelationer. Att ha ett starkt varumärke och förtroende ses definitivt som en fördel för 

försäljning via Internet, kunderna blir då mer bekväma i sina förväntningar och i att göra online 

transaktioner via företaget. På så sätt har etablerade företag en stor fördel gentemot oetablerade. Att 

starta ett företag utan något fysiskt som kunderna kan associera till gör att företaget måste jobba 

hårdare med att positionera varumärket. En viktig del i e-RM är WOM eller “word of mouse” som 

det ibland kallas när det sker på internet. Ofta betyder en annan kunds röst, eller ett uttalande från 

någon bekant otroligt mycket för att stärka förtroendet för företaget och produkten (Godson 2009, 

190 ff.).  

2.2 Storytelling 
Storytelling handlar om att använda berättelsen och berättartekniken för att beröra och förändra. 

Beroende på målet med berättelsen, kan det användas som en metod eller ett verktyg. Emma 

Dennisdotter (2008) beskriver “corporate storytelling” som: ”berättande i organisationer eller 

företag i både interna och externa sammanhang”. Ett av Dennisdotters främsta argument för att 

använda sig av Storytelling i sin marknadsföring är att allt fler producenter gör entré på marknaden 

och att de blir allt mer likartade. Det som skiljer företag åt, och som kan förmedlas med hjälp av 

Storytelling, är företagets värderingar (Axenbrant, Dennisdotter 2008, 12). 

 

Whoever tells the best story, wins. 

- Emma Dennisdotter 
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Storytelling är ett sätt att bygga varumärket och skapa sig en identitet, både internt så att de 

anställda vet vad som förväntas av dem och externt så att kunderna vet vad de kan förvänta sig av 

företaget. En central del av marknadsföringsstrategierna är att vara konkurrenskraftig, en bra story 

kan skapa denna konkurrenskraft. Ingvar Kamprad, Ikeas grundare, sägs ofta vara ett bra exempel 

på en framgångsrik Storytelling där Kamprad har knutit mycket av varumärket till sin småländska 

bakgrund. Företaget står för ”svenskhet” och de allra flesta känner till Ingvar Kamprads bakgrund – 

den unge mannen som skapade ett världsimperium. Berättelsen är enkel och stark, den är lätt att 

komma ihåg och att återberätta. I dagens samhälle räcker det sällan med traditionella 

marknadsföringsmetoder för att väcka konsumentens engagemang eftersom denne generellt sett har 

ett betydligt större urval än vad de tidigare har haft på de flesta marknader. Det är i detta 

sammanhang som Storytelling kan vara ett nytt sätt att fånga konsumenternas intresse, men det 

gäller även i nyföretagande, när företagen håller på att etablera sig på marknaden (Dennisdotter, 

Axenbrant 2008, 29). Företag som är nya på marknaden har goda chanser att öka sin 

konkurrenskraft med hjälp av en bra story för att göra sina produkter mer intressanta än 

konkurrenternas. Även innovativa företag med en unik affärsidé måste även övertyga folk att deras 

produkt fyller ett behov. Storytelling kan vara ett utmärkt sätt att fånga potentiella kunders 

uppmärksamhet, eftersom en bra historia kan tilltala människor och på så sätt locka till sig kunder 

som kanske inte annars fått upp ögonen för företaget (Dennisdotter, Axenbrant a.a., 49).   

 

Traditionell varumärkeskommunikation får allt svårare att övertyga då man migrerar 

till informella kanaler i sociala medier. 70% av de negativa berättelserna och endast 

30% av de goda kommer ut, därför blir det viktigt för företagen att ta befälet över sin 

berättelse och inse vikten av den corporate storytelling som sprids.  

- Rony Lutz, VD Tribe Employer Branding AB 

 

En berättelse är mer än en association, mer än värderingar och status. En bra story kännetecknas av 

balansen mellan personligt och professionellt. Historien bör vara en symbol för företagets 

handlande i syfte att sälja in sig hos potentiella kunder. En bra story bygger också på känsla. Alla 

berättelser har olika ingredienser och gällande Storytelling inom företagande finns det ett antal 

“urtyper” av historier att berätta menar Denisdotter och Axenbrant (Dennisdotter, Axenbrant 2008, 

58). Hur storyn berättas är på många sätt viktigare än vad som ska berättas. När företaget ska skapa 

sin unika historia är det därför bra att ha de retoriska aspekterna i åtanke som hjälper till att 

övertyga. Huvudtyperna Etos, Logos och Patos må vara hämtade från filosofen Aristoteles, men är 

lika relevanta i marknadsföringssammanhang idag. Etos handlar om att skapa förtroende, genom 

identifikation kan företaget vinna kundgruppens förtroende. Logos vädjar till förnuftet, att företaget 
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använder källor som människor tror på. Patos handlar om kundgruppens känslor, att företaget 

identifierar de känslor som kunden har för en produkt eller tjänst. Företaget kan sedan ge uttryck för 

samma känslor som de vet att kunden känner och därmed generera köp (Dennisdotter, Axenbrant 

a.a., 72). 

 

Berättelser om varumärket, det vill säga en varumärkesstory används för den externa 

marknadsföringen. Effekten av ett starkt varumärke och en stark varumärkeshistoria förväntas bli 

att kunden rekommenderar detta till sin omgivning. Om det gäller nystartade företag är det i första 

hand denna typ av historia som bör vara i fokus för att höja konkurrenskraften (Dennisdotter, 

Axenbrant 2008, 60). En bra story behöver inte vara sann, att skapa en fiktiv historia kring sitt 

företag kan öka konkurrenskraften för varumärket på ett sätt som konkurrenterna kan ha svårigheter 

att härma. Därmed ges möjligheten att hävda sig i mängden av andra liknande företag. Samtidigt 

finns det risker med påhittade berättelser. Skulle det komma ut att företagets “story” inte är sann 

kan det komma att skada företaget. Det är av vikt för alla företag att hitta något unikt som höjer 

konkurrenskraften gentemot andra företag (Dennisdotter, Axenbrant a.a., 61). 

Konsumentberättelsen är ytterligare en berättelse typ som företag kan använda i sin externa 

marknadsföring, den handlar om att låta en kund berätta för en annan kund om hur denna upplever 

varumärket eller företaget. Att använda olika kända och offentliga personer som berättar om hur bra 

de upplever produkten är också en effektiv form av konsumentberättelse. Det finns flera olika sätt 

för företag att göra detta men den vanligaste marknadsföringstermen är WOM (Dennisdotter, 

Axenbrant a.a., 65).   

 

2.3 Word of mouth och elektronisk word of mouth (e-WOM) 
I boken Människor Påverkar Människor illustrerar Thorstenson med hjälp av forskningsresultat och 

företagsexempel hur personlig påverkan kan ses som ett sätt att lyckas med marknadsföring. Att 

bygga relationer med medarbetare, kunder och ägare och ge dem något att prata med andra om, 

genom att lyssna på dem och skapa arenor för dessa samtal är vad Thorstenson anser vara vägen till 

framgång (Thortsenson 2006, 8). Enligt Mathias Gullbrandson är WOM den viktigaste 

marknadsföringsformen just nu. Ett företag behöver positiv WOM eftersom det utvecklar företagets 

tillväxt och kunderna spelar en stor roll i företagets marknadsföring. Guldbrandson menar att riktigt 

bra kundupplevelser i sin tur kan skapa en spontan Storytelling, det vill säga att kunden sprider sina  

egna berättelser om företaget (Entreprenör, 2011). 

Ett varumärke definieras inte av vad vi säger till kunderna, utan vad kunderna säger till varandra 
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 -Greg Clemenson, f.d. CTO, Informative 

 

Ett exempel på ett företag som anammat WOM är det svenska klädmärket WeSC, skapat av Greger 

Hagelin 1999. Hagelin konstaterade i en intervju med Dagens Nyheter att WeSC inte är intresserade 

av att göra reklam för massan, fokus har istället varit att nå ut till utvalda unga människor och låta 

dem sprida WeSCs historia. Det är åt detta håll marknadsföringen idag är på väg, det sker enligt 

Thorstenson ett skifte i fokus inom kommunikationsområdet. Företag och organisationer lägger idag 

ner fler resurser på alternativa kommunikationsmetoder istället för traditionell marknadsföring, 

detta har bland annat inneburit att WOM och personlig påverkan har växt som 

marknadsföringsområde. Alla berättar inte om sina upplevelser, även om det är övervägande 

positiva. Däremot finns det personer som kallas opinionsledare, dessa personer har med sina 

speciella färdigheter, kunskap, personligheter och andra egenskaper ett inflytande på 

konsumenterna. Thorstenson menar att det är viktigt att se till att opinionsledarna är nöjda, chansen 

för spridning är då stor (Thorstenson 2006, 16 ff.). 

 

I dagens samhälle befinner vi oss i det konstanta mediebruset, att lyckas ta reda på vad som är bäst 

är svårt. Vi lyssnar i allt större utsträckning på våra vänner och personer i vår omgivning för att få 

information (Thorstenson 2006, 12). Kommunikation, eller att kommunicera närmare bestämt 

handlar om ett utbyte av tankar, idéer och uttryck. En förutsättning för att vi ska låta oss påverkas 

av det någon annan uttrycker är dock att vi känner ett förtroende för personen vi talar med. Att 

bygga upp förtroendet runt ett företag och de anställda är därför viktigt (Thorstenson a.a., 34 ff.). 

All framgångsrik kommunikation startar med medarbetarna och har man medarbetarna med sig kan 

de vara organisationens mest kraftfulla ambassadörer (Thorstenson a.a., 81). Idag är det även 

mycket viktigt med anseende, så pass viktigt att det inkluderas i immateriella tillgångar och räknas 

in i värderingen av företag. De företag som i Sverige anses har bäst anseende är bland annat IKEA, 

ICA och Volvo (Thorstenson a.a., 38). 

 

Med internets framfart finns det idag en möjlighet för vem som helst att göra sin åsikt hörd, att 

recensera produkter och tjänster (Thorstenson 2006, 50 f.). Det kommer nya plattformar för social 

interaktion och med det helt andra affärsmöjligheter och möjligheter för kommunikation och 

varumärkesbyggande (Thorstenson a.a., 69). Elektronisk WOM gör det möjligt för konsumenter att 

kommunicera om en vara, tjänst, organisation eller liknande via internet. E-WOM kan sägas vara 

mindre personlig än ansikte mot ansikte WOM, däremot är e-WOM mer effektiv då den skapar ett 

direkt informationsflöde (Jansen et.al. 2009). Vem kan man då lita på? En konsekvens av detta har 
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blivit att människors förtroende för avsändaren blir allt viktigare. Budskapet blir trovärdigt först när 

förtroendet för budbäraren finns (Thorstenson 2006, 50 f.).  

 

2.4 Viral Marknadsföring 
Justin Kirby och Paul Marsden beskriver viral marknadsföring som en strategi som uppmuntrar 

individer att föra vidare ett marknadsföringsmeddelande till andra. Det skapar potential för 

meddelandet att växa exponentiellt både gällande inflytande och exponering. Likt ett virus drar 

sådana strategier nytta av den snabba ökningen för att nå ut med meddelandet till tusentals, 

miljontals. De menar att nyckelpunkterna i denna definition av viral marknadsföring är just 

exponentiell tillväxt och genomslaget av meddelandet till andra (Kirby, Marsden 2006, 88).  

 

Aldrig förr har det funnits så goda möjligheter att lyssna till vad kunderna och omvärlden tycker, 

och det är något som alla företag borde se till att utnyttja. I sociala medier idag är man inte en 

traditionell marknadsförare, utan man är en del av en social konversation. Med hjälp av att på ett 

smart sätt använda viral marknadsföring går det idag att lyckas med marknadsföring efter de nya 

förutsättningarna (Carlsson 2009, 35). De digitala mediernas förmåga att på ett effektivt sätt sprida 

information har påverkat marknadsföringsarbetet enormt. Det kan argumenteras för att det är de 

digitala mediernas möjlighet att sprida ett meddelande på ett explosionsliknande sätt som fört 

marknadsföringsarbetet framåt till där vi är idag. Idag krävs det inte lika mycket tid och pengar för 

att nå ut till den breda massan. Att utnyttja de digitala- och sociala medierna har visat sig vara mer 

effektivt än att enbart använda sig av traditionella marknadsföringstekniker. Att integrera dessa två, 

samtidigt som att ha välplanerade och väl utförda marknadsföringsinitiativ, hjälper företaget att på 

bästa möjliga sätt nå ut till så många som möjligt (Kirby, Marsden 2006, 87 f.). 

 

Till skillnad från traditionell marknadsföring som har sin utgångspunkt i envägskommunikation, 

fokuserar viral marknadsföring på den personliga upplevelsen kunden har till varumärket och slår 

ett extra slag för konsumentens makt. Konsumenter upplever ofta viral marknadsföring som något 

positivt då den inte avbryter vår vardag på samma sätt som annan marknadsföring, den tillåter 

konsumenten själv att välja att interagera eller ej. Den här nya utgångspunkten respekterar att det är 

konsumenten som har kontroll, virala marknadsföringskampanjer är i slutändan drivna av 

konsumenterna själva (Kirby, Marsden 2006, 92).  
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3. Metod och material 
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångsättet vid insamling av material för att besvara uppsatsens 

forskningsfråga. Ytterligare argumenteras för den kvalitativa metod som använts samt det 

vetenskapliga förhållningssättet, metodens giltighet och kritik av vald metod. En beskrivning av 

vald analysmetod finns även i kapitlet.  

 

Eftersom denna uppsats har två författare ställde vi höga krav på att hitta ett lämpligt arbetssätt och 

en planering som skulle medföra en bra och genomarbetad uppsats. Intentionen med 

arbetsfördelningen har varit att ha en jämn fördelning där varje del av uppsatsen har bearbetats av 

båda författarna. Detta för att skapa en enhetlig text och optimera både språk och innehåll. Vid 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning är det även viktigt att ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Vi har under undersökningens gång kritiskt granskat de källor vi använt oss av 

genom att se till information rörande deras uppkomst. Enligt Esaiasson et al. är en forskares främsta 

vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation källkritik. Författarna talar om fyra källkritiska 

regler: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2012, 313 f.). Med hjälp av 

dessa fyra regler har vi prövat trovärdigheten i de källor vi använt oss av.  

 

Att pröva en källas äkthet kan göras genom bland annat tekniska och kemiska undersökningar 

speciellt när det handlar om äldre dokument just för att pröva huruvida de faktiskt är äkta och 

kommer från den tid de anges komma från. I regel är det dock oftast innehållet som avslöjar källans 

äkthet. Innehållet beror på var fokus ligger när man talar om källans oberoende, vilket kan testas 

med hjälp av tre olika aspekter, den första är möjligheten att bekräfta det som anges i källan, den 

andra aspekten är avståndet mellan berättaren och berättelsen. Här finns en huvudregel att 

primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. Den tredje aspekten handlar om berättarens grad 

av oberoende, det vill säga graden av påverkan från andra håll spelar in. En källas samtidighet 

handlar om den tid som förflyter mellan en händelse och det faktiska nedtecknandet av den, desto 

längre tid som passerar desto större är sannolikheten att redogörelsen påverkas av yttre faktorer. 

Den avslutande regeln är tendensen, vilken hjälper oss att fundera på i vilken miljö och under vilka 

omständigheter en källa uppkommit (Esaiasson et al. 2012, 317 ff.). 

 

3.1 Val av forskningsmetod   
För att besvara undersökningens frågeställningar har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av 

intervjuer. I boken Metoder i kommunikationsvetenskap nämner Ekström och Larsson att det är 

ämnet och syftet med undersökningen som styr valet av forskningsmetod (Ekström, Larsson 2010, 

54). Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka hur unga entreprenörer använder sig av 
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sociala medier i sin marknadsföring är den personliga och kvalitativa intervjun tillämplig. Detta 

genererar en större inblick i företagen och deras tankar kring arbetet med sociala medier och vilka 

strategier och metoder, kanaler och budskap de använder sig av. Studien är av deskriptiv karaktär, 

men också med en förklarande ambition. Beskrivande studier ger svar på frågor av typen var, när, 

hur, vem och även varför (Esaiasson et al. 2012, 37 f.). Den förklarande ambitionen uppkommer när 

vi presenterar empirin genom att ställa den mot en väl utvald teori vi anser applicerbar på vår 

undersökning. Detta för att göra undersökningen mer betydelsefull och meningsfull. Vi har valt att 

låta undersökingen utgå från en teori om Relationsmarknadsföring vilken presenterades i kapitel 

två.  

 

Under intervjuerna användes en i förväg utarbetad intervjuguide av semistrukturell karaktär, vilket 

innebär att vi utgår från givna frågor av en generell typ men även lämnar det öppet för respondenten 

att tala relativt fritt vilket ger oss som intervjuarledare tillfälle att ställa följdfrågor (Ekström, 

Larsson 2010, 60). Oavsett vilken typ av intervju som genomförs trycker Ekström och Larsson på 

vikten av förberedelser inför intervjun. Att se till att frågorna är genomarbetade, att som 

intervjuarledare vara påläst, flexibel och öppen inför att ta in nya impulser (Ekström, Larsson, a.a., 

56f.). Detta för att intervjun ska ge så mycket och relevant data som möjligt. Ekström och Larsson 

rekommenderar en testintervju som en del av förberedelsen för att se hur frågeställningarna 

fungerar och om frågor saknas eller är överflödiga (Ekström, Larsson a.a., 65). Vi valde att 

genomföra en testintervju för att kontrollera frågornas kvalitet, bedöma tidsåtgången och få till ett 

dynamiskt fungerande samtal. Testintervjun var även ett sätt för oss att öva på att utveckla vår 

medvetna naivitet, ett begrepp som Kvale och Brinkman (2009) tar upp som en av tolv aspekter av 

en kvalitativ intervju ur ett fenomenologiskt perspektiv. Den medvetna naiviteten handlar om att 

visa öppenhet för nya och oväntade fenomen istället för ett redan färdigt tolkningsschema. Kvale 

och Brinkman (2009) talar vidare om lyhördhet och nyfikenhet inför vad som sägs, och inte sägs 

(Kvale, Brinkmann 2009, 46). 

3.2 Datainsamlingsmetod  
De data som används vid undersökning av ett problemområde kan delas upp i två områden, 

sekundärdata och primärdata. Sekundärdata kommer från källor som redan är publicerade medan 

primärdata är sådana data som uppkommer under undersökningens gång. Intervjuer är vad som 

kallas primärdata, den information som författaren själv samlar in från källan (Bell 2000, 125). Den 

insamlade informationen som uppsatsen bygger på består både av primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är av störst vikt för undersökningen eftersom de utgör grunden till att besvara 

uppsatsens syfte. Primärdata insamlades genom personliga intervjuer, en skype-intervju och en 
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mailintervju med företag som uppmärksammats mycket i media och företag som inte har fått 

samma uppmärksamhet. Sekundärdata användes främst för att beskriva bakgrunden till ämnet i 

inledningskapitlet, samt till uppsatsens teorikapitel och tillsammans med våra primärdata har de 

utgjort grunden för den avslutande analysen.  

 

3.3 Val av respondenter      
För att ta reda på hur företag använder sig av sociala medier i sin marknadsföring samt hur detta 

skiljer sig mellan företag som uppmärksammats mycket i media och företag som inte har fått 

samma uppmärksamhet, användes kvalitativa intervjuer med företag uppdelade i två grupper. Totalt 

valdes åtta företag varav fyra som uppmärksammats mycket i media (grupp A) och fyra som inte 

har fått samma uppmärksamhet (grupp B). Kriteriet vid urval av samtliga företag var att det redan 

innan fanns en uppfattning om dem som mer eller mindre aktiva inom sociala medier. Vid val av 

lämplig respondent var det viktigt att hitta en person med god insikt i företagets marknadsföring, 

därför kontaktades i första hand de marknadsansvariga och företagets grundare i andra hand. 

 

3.4 Utformning av Intervjuguide 
Totalt utfördes sex samtals intervjuer, en skype-intervjuer samt en mailintervju med olika typer av 

företag. För undersökningen användes en intervjuguide där den semi-strukturerade karaktären av 

intervjun samt syftet för uppsatsen låg till grund för utformningen. En och samma intervjuguide 

användes vid alla åtta intervjuer, detta eftersom samma frågor kunde appliceras på samtliga av 

företagens verksamhet. För att uppnå ett strukturerat upplägg för frågorna utgick vi från Esaiasson 

et al. Metodpraktikan.  

 

Enligt Esaiasson et al. skall frågorna i intervjuguiden vara korta och lätta att förstå samt 

formulerade i en deskriptiv form där intervjupersonen tillåts att ge beskrivande svar. Frågorna i vår 

intervjuguide formulerades därför på ett konkret och lättförståeligt sätt för att undvika missförstånd 

(Esaiasson et al. 2012, 298). Vi såg även till att en tydlig struktur och en logisk ordningsföljd 

präglade intervjuguiderna, i syfte att göra det enkelt för respondenten att besvara frågorna. 

Intervjuerna inleddes med uppvärmningsfrågor för att skapa en god stämning. Frågorna i det 

inledande skedet bestod bland annat av: Kan du berätta om hur ditt entreprenörskap började? 

Respondenterna fick även berätta om sin roll i företaget, hur länge de arbetat där och om företagets 

historia. Därefter följde tematiska frågor som även upptog större delar av intervjuerna och var direkt 

kopplade till syftet för undersökningen. De tematiska frågorna hade en öppen karaktär för att få 

respondenten att beskriva sin och företagets syn på i detta fall användandet av sociala medier, 
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frågorna skulle inte vara ledande. För att bekräfta att vi uppfattade respondenterna rätt och för att 

undvika risken för missförstånd användes uppföljningsfrågor och följdfrågor. Följdfrågorna 

varierade och anpassades efter företagen. Intervjuguiden användes främst som ett hjälpmedel för att 

se till att ingen väsentlig information gick förlorad samt att vi fick svar på de frågor vi ville. Vid 

samtliga intervjuer valdes inspelning för att registrera informationen, vilket innebar att 

respondentens svar ordagrant har kunnat återges och därmed försäkrat om att ingen information 

kunnat gå förlorad.  

 

3.5 Forskningsetiska aspekter  
Etiska aspekter är viktigt att ta hänsyn till i alla undersökningar men särskilt i kvalitativa 

undersökningar eftersom studien har få informanter som ger mycket av sig själva. Vid 

genomförandet av undersökningen har de forskningsetiska kraven funnits i åtanke för att kunna 

genomföra en så korrekt undersökning som möjligt. För att uppnå dessa forskningsetiska krav finns 

det fyra utgångspunkter att tänka på, krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet, innebär att alla respondenter i undersökningen informeras om syftet med 

arbetet och vad som gäller för deras deltagande, att deras deltagande är frivilligt och de har alltid 

rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, att alla personer som medverkar i studien har gått 

med på att göra det. Konfidentialitetskravet, resultatet av intervjuerna behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet, respondenternas svar kommer inte att användas till något annat än för att slutföra 

undersökningen och materialet raderas efter studiens avslutande. Dessa punkter finns i åtanke under 

genomförandet av studien. För att dessa fyra utgångspunkter ska uppfyllas blev alla respondenter 

informerade kring samtliga krav innan intervjun och de fick avsluta sin medverkan när de ville. 

Respondenterna erbjöds även att ta del av det färdiga resultatet av uppsatsen (Kvale, Brinkmann 

2009, 84 f.). 

 

3.6 Avrapportering  
Under samtliga intervjuer har anteckningar förts och huvudteman har skrivits ner, men för att i 

efterhand kunna gå tillbaka och tolka intervjun och citera korrekt har intervjuerna därför spelats in. 

Att spela in samtal kan ha den negativa inverkan på respondenten att han eller hon känner sig 

utpekad eller orolig över att svaren inte används på ett önskvärt sätt. För att minimera denna effekt 

informerades respondenterna innan intervjun om att samtalen skulle komma att spelas in. Genom att 

spela in en kvalitativ intervju medför möjligheten att fånga respondentens svar i egna ord och 

därmed göra en bra analys, något som bland andra Bryman betonar vikten av. Han nämner även att 
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en kvalitativ intervju minskar risken för att analysen ska påverkas av forskarens värderingar eller 

fördomar (Bryman 2008, 420). 

 

3.7 Metodens giltighet 
För att förklara metodens tillförlitlighet är begreppen reliabilitet och validitet aktuella. Reliabilitet 

och validitet måste ses på ett delvis annorlunda sätt i studier som denna med kvalitativ inriktning 

jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning är det inte möjligt att 

kontrollera tillförlitligheten med siffror. Reliabilitet och validitet i studier med kvalitativ inriktning 

handlar om att kunna beskriva hur man har samlat in och arbetar med data på ett systematiskt och 

ärligt sätt. Begreppet reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt d.v.s. att graden av 

slumpmässiga fel är låg. Begreppet validitet innebär att forskaren mäter det som är relevant i 

sammanhanget och kan definieras som frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al. 2012, 63). För 

att mäta validitet behöver man själv ställa sig frågan: Mäter jag det jag avser att mäta? (Kvale, 

Brinkmann 2009, 264). Reliabilitet grundar sig på graden av konsensus mellan olika insamlingar av 

data som tar upp samma fenomen, med samma upplägg på undersökningarna. Om data har låg 

reliabilitet så har de även låg validitet, men om data har hög reliabilitet så behöver det inte betyda 

att validiteten är hög. Reliabilitet är med andra ord ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för 

validitet. 

 

Vi har tagit ställning till begreppen reliabilitet och validitet genom att ställa oss själva frågan 

”Mäter vi det som vi avser att mäta?” Vi inledde vår studie med att bestämma oss för att mäta hur 

unga entreprenörer använder sig av sociala medier i sin marknadsföring, och genom vilka kanaler 

de gör detta? I vilken utsträckning skiljer det sig mellan företag som uppmärksammats mycket i 

media och företag som inte har fått samma uppmärksamhet? I datainsamlingen har vi ställt frågorna 

från vår intervjuguide, vi mäter detta genom frågor som exempelvis: Vilka mediekanaler 

kommunicerar ni genom? Har det funnits några problem med marknadsföringen för er i sociala 

medier? Vi frågade oss sedan ”Har vi mätt det vi avsett att mäta på ett tillförlitligt sätt?” Eftersom 

att vi har intervjuat fyra företag som har uppmärksammats mycket i media och fyra företag som inte 

har fått samma mediala uppmärksamhet och respondenterna är personer från marknadsavdelning 

eller grundare av företaget så är detta ett mått på reliabelt. Dessa personer har bäst kännedom i hur 

marknadsföringsarbetet i allmänhet och arbetet med sociala medier i synnerhet ser ut på företaget de 

representerar. Val av intervjuobjekt och det faktum att våra data är helt nyligen insamlad svarar 

därmed också för vår validitet. Vad gäller insamling av litteratur i form av sekundärdata har vi 

endast använt oss av källor från tidigare studentlitteratur samt annan akademisk litteratur som vi 
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hittat via Uppsala Universitetsbibliotek. I vissa fall har vi använt internetsidor för att få uppdaterad 

information men dessa källor har vi kontrollerat så att de är korrekta. 

 

När vi utformade intervjufrågorna hade vi i åtanke att dessa inte skulle vara ledande på något sätt. I 

intervjuerna har öppna frågor ställts men i fåtal fall har vi varit tvungna att förklara dessa ytterligare 

då frågorna inte kunnat besvaras av respondenten. En del av frågorna har varit mer anpassade för 

företag som redan bedriver ett utvecklat arbete med sociala medier. Det har medfört att dessa frågor 

i vissa fall inte har passat för de nya företagen på marknaden. Detta kan ha medfört att svaren och 

även analysen av svaren skiljer sig mellan de två grupperna av företag. Intervjumetoden är en 

aspekt som kan vara värd att nämna gällande kritik mot metoden. Denna har varierat mellan 

intervjuerna med de åtta respondenterna, sex av våra intervjuer har varit personliga och dessa har 

genomförts på, eller i anslutning till respondentens kontor. En intervju har genomförts via Skype 

och en mailintervju. Resultatet från intervjuerna kan därmed skilja sig något åt, då de som har 

intervjuats personligen är mer utförliga i sina svar. Även om vi har kunnat ställa följdfrågor via 

Skype och mail så blir intervjun mindre detaljerad än när vi suttit ner face to face med 

respondenten. Då intervjuerna har genomförts med unga entreprenörer som är mitt uppe i skapandet 

av ett företag och i många fall studerar vid sidan om företagandet har det medfört att vi i vissa fall 

haft svårt att få kontakt med företagen. Att företagen varierar mycket i storlek kan ha en negativ 

inverkan på analysen av svaren då en del företag bedriver ett mer omfattande 

marknadsföringsarbete och andra företag består av färre än fem personer. Detta kan även vara något 

mycket positivt då vi har fått chansen att se skillnaden i hur nya och oerfarna företag arbetar med 

sociala medier jämfört med de mer etablerade företagen.  

 

3.8 Analysmetod  
Syftet med en kvalitativ forskningsmetod är att beskriva och tolka teman som de förekommer i 

vardagslivet ur intervjupersonens egna perspektiv, det innebär att beskrivning och tolkning 

samspelar under hela intervjuarbetets gång. Med andra ord är det inte enbart i analysdelen som 

tolkning sker (Kvale, Brinkmann 2009, 43). Första steget i att bearbeta och analysera 

intervjumaterialet har bestått i att lyssna på de inspelade intervjuerna och skriva ut dem i textform, 

för att få en helhetsbild av innehållet i intervjuerna. Intervjumaterialet har genomgått det som Kvale 

och Brinkmann (2009) benämner för transkribering, där materialet har gått från muntlig till skriftlig 

form. Svaren från de olika intervjupersonerna har strukturerats utifrån teman för att underlätta vår 

analys. Vi gjorde därmed ingen fullständig transkribering av intervjumaterialet då detta skulle bli 

alltför tidskrävande och omfattande för studiens storlek. Eftersom intervjuer är levande samtal vill 
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vi poängtera att utskrifterna gjorts med noggrannhet för att framhäva skillnaderna i respondenternas 

svar.  

 

För att göra en innehållsanalys av intervjumaterialet har inspiration hämtats från Kvale och 

Brinkmann (2009) som beskriver genomförandet av en intervjuanalys med fokus på meningen. Att 

koda, koncentrera och framför allt tolka meningen i det som sägs i kvalitativa intervjuer ger struktur 

och överblick åt omfattande intervjumaterial. En intervjuanalys med fokus på tolkning av meningen 

kan med hjälp av olika verktyg och tekniker göra den mer hanterlig än vad den vid en första anblick 

tycks vara (Kvale, Brinkmann 2009, 217). Kodning och kategorisering är termer som ofta används 

omväxlande med varandra och är en del av det som författarna benämner för meningskodning. 

Kodning innebär att vi knyter nyckelord till olika textstycken och kategorisering innebär en 

systematisering av begrepp kring uttalanden som skapar förutsättning för kvantifiering. Att koda är 

en central aspekt av en innehållsanalys. Kodning av en texts mening i kategorier gör det möjligt för 

oss att kvantifiera hur ofta olika teman tas upp i intervjumaterialet. När kodningen uttrycks i 

kategorisering minskas långa uttalanden i intervjuerna till några få enkla kategorier. För vår del 

växte kategorierna fram under analysens gång och hämtades delvis från teorimaterialet (Kvale, 

Brinkman a.a., 219). Var och en av de transkriberade texterna delades upp i kategorier som utgörs 

av flera koder med liknande innehåll, för att sedan ta ut de centrala teman som vi ansåg fanns i 

texterna. Efter detta moment valde vi ut några gemensamma teman som fanns omtalade i alla 

intervjuerna, som var av relevans i förhållande till studiens frågeställning. Sedan använde vi 

undersökningens huvudfrågor för att se vad dessa teman egentligen förmedlade, till sist knyts 

intervjuns centrala delar samman till en deskriptiv del. 

 

Vi har valt att visa i vilken utsträckning som de åtta företagen arbetar med sociala medier genom att 

utforma en analysmodell med tre kategorier: mediekanaler, marknadsföringsarbete och kundgrupp. 

Modellen är utformad som ett schema med en ruta för varje kategori och företag. För att illustrera 

företagens verksamhet inom de olika kategorierna har vi valt att använda oss av tre cirklar: en liten 

för ingen till låg användning av sociala medier med minst 1 aktivitet inom vardera kategorin per 

dag, en mellan cirkel för normal användning med minst 3 aktiviteter inom vardera kategorin per dag 

och en stor cirkel för hög användning och därmed minst 5 aktiviteter per kategori och dag. 

Cirklarnas storlek avgör därmed i vilken grad som företagen och dess arbete med marknadsföring i 

sociala medier passar in i kategorin enligt vår analys. Inplaceringen i cirklarna baserades på hur 

företagen arbetar med underkategorierna: interaktion, spridning av varumärke, byggande av 

varumärke och relationsskapande. Med hjälp kategoriseringen blir det tydligt hur och i vilken 

utsträckning sociala medier används av företagen. 
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För kategorin mediekanaler valde vi att titta på samtliga företags aktivitet inom de mediekanaler 

som vi har valt ut (hemsida, Instagram, Facebook, Twitter, Blogg) under en specifik månad, det vill 

säga hur många inlägg de gjort, bilder de publicerat etc. Marknadsföringsarbetet valde vi att 

bedöma efter hur företagen arbetar med traditionella respektive icke traditionella medier, närmare 

bestämt i vilka medier som företagen har störst synlighet och enligt det insamlade materialet lägger 

mest resurser på. Kategorin kundgrupp syftar till att visa på hur väl företagen anpassat sitt 

marknadsföringsarbete till den uttalade kundgrupp som vi har uppfattat att de har. 

 

Mediekanaler är den av kategorierna som är lättast att kvantifiera, arbetet med sociala medier i 

förhållande till marknadsföring och kundgrupp blir mer av en uppskattad kvantifiering från vår sida, 

men tillsammans med resultatet från intervjuerna skapar vi oss en helhetsbild av hur respektive 

företag arbetar med de olika kategorierna.  

 

Analysmodell och kategoricirklar:  

liten - låg användning, mellan - normal användning och stor - hög användning 

 

 

 

Företag Mediekanaler Marknadsföringsarbete Kundgrupp 

Daniel Wellington    

Mutewatch    

Caroline Kummelstedt    

Femme Natural Boost    

Dellikatessboxen    

Bedazzled Jewelry    

Nerdy by Nerds    

Arufam Fashion    

 

Figur 1. Analysmodell  
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4. Empiri 
I det empiriska kapitlet beskrivs de utvalda företagen och varför de ansetts lämpliga för 

undersökningen samt en redogörelse för intervjuförfarandet. 

 

4.1 Val av företag 
För att få en övergripande bild av företag som drivs av unga entreprenörer används den traditionella 

bilden av marknadsföring som bakgrund för jämförelsen. För att få ett djup i undersökningen ställer 

vi företagen mot varandra i två grupper i frågan om synlighet i media. Företag som har synts 

mycket i media ställs mot företag som inte synts lika mycket. Daniel Wellington, Mutewatch, 

Femme Natural Boost och Caroline Kummelstedt tillhör gruppen av företag med starka varumärken 

och mycket synlighet i media. Arufam Fashion, Nerdy by Nerds, Delikatessboxen och Bedazzled 

Jewelry tillhör den grupp av företag som inte synts i media i samma utsträckning. Företag till grupp 

A var någorlunda lätta att hitta, samtliga företag i grupp A hade vi sedan innan kännedom om. Det 

är företag vi själva kommit i kontakt med på olika sociala medier. Företag till grupp B var desto 

svårare, vi tog mycket hjälp av den ideella föreningen Business Challenge som varje år anordnar en 

tävling för unga entreprenörer att komma igång med sitt företagande. Vi använde även A Start Up 

Store till hjälp, det är Business Challenge nyaste tillskott och består av en plattform för unga 

företagare att sälja sina produkter. Att den ena gruppen har haft mer medial synlighet är vi 

medvetna om kan ha att göra med hur länge de har varit verksamma. Vad är det som gör att den ena 

gruppen synts mer i media? Har de som synts mer i media gjort något annorlunda eller har de 

använt samma plattformar och mediekanaler? Hur kommer det sig att vissa företag har fått större 

uppmärksamhet? 

 

4.1.1 Val av respondenter 
När företag som ansågs lämpliga för undersökningen valts ut var nästa steg att kontakta 

respondenter som kunde representera sitt företag. Esaiasson et al. nämner att en av de viktigaste 

urvalsprinciperna vid valet av respondenter är centralitet, det vill säga att komma i kontakt med de 

centralt placerade källorna för undersökningen (Esaiasson et al. 2012, 291). Vid valet av 

respondenter var det självklart att vi behövde tala med någon som arbetade med marknadsföring 

och med sociala medier, och vi utgick därför från två kriterier vi ansåg viktiga för att hitta de mest 

relevanta personerna för att besvara vår forskningsfråga. Eftersom undersökningen har behandlat ett 

specifikt område inom de olika förtagen var det av vikt att välja respondenter som hade kännedom 

om området. Det andra urvalskriteriet baserades på personernas yrkesroll inom företaget. Genom att 

vi kontaktade personer med ansvar för företagens marknadsföring, arbetade med sociala medier 
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och/eller var grundare av företaget försäkrade vi oss därmed om att vi fått tillförlitliga källor med 

kunskap om det område vi studerade. Vem som slutligen blev aktuell för intervju bestämdes av 

företagen själva och beslutet grundades på vem som kunde svara bäst på den frågeställning och 

syfte som beskrivits på förhand vid kontakt med företaget.  

 

4.1.2 Företag - grupp A 
 

Daniel Wellington  Kontaktperson: Anton Wetterlöf, Marknadschef 

 

Klockföretaget Daniel Wellington grundades 2011 av entreprenören och tidigare Uppsalastudenten, 

Filip Tysander. Företaget har vuxit snabbt och är nu ett av Sveriges största klockmärken, 

kollektionen har utökats från enbart herrklockor till att även innehålla damklockor. Företaget 

arbetar aktivt med sin marknadsföring och har i dagsläget tre anställda som jobbar med 

marknadsfrågor. Daniel Wellington har rönt stora framgångar och klockorna säljs idag i hela 

Sverige och i över 30 länder runt om i världen.   

 

Mutewatch   Kontaktperson: Oscar Ritzén Praglowski, Grundare 

 

Den svenska uppfinningen, klockan Mutewatch är unik i sitt slag och har tagits fram av 

entreprenörerna Mai-Li Hammargren och Oscar Ritzén Praglowski tillsammans med ett gäng 

duktiga entreprenörer från Handelshögskolan och KTH, Stockholm. Mutewatch är, som namnet 

avslöjar, en tyst klocka som ska väcka din uppmärksamhet genom att diskret vibrera. Grundarnas 

tanke är att minska vardagsstressen genom att skapa ett annorlunda förhållande till tid och en 

distans till smartphonen. Mutewatch har fått stor internationell spridning på bara ett par år. 

Företaget grundades 2008 och klockorna säljs idag i 40 olika länder. 

 

Femme Natural Boost  Kontaktperson: Vahid Toosi, Grundare 

 

Startades av två studenter från Handelshögskolan i Stockholm, Vahid Toosi och Ebba Bonnier, med 

ambitionen att skapa den första energidrycken för kvinnor. Tanken uppkom under en tentaperiod då 

det slog dem att det var få av de kvinnliga studenterna som höll sig med energidrycker. Efter att ha 

tagit reda på varför valde grundarna använda det behov som fanns och utveckla en ny energidryck 

bättre anpassad till de önskemål som fanns bland de kvinnliga studenterna. Femme är energidryck 

skapad av naturliga ingredienser och finns idag att köpa i matbutiker, på caféer och 
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sportanläggningar över hela landet. Företagets vision är att växa utanför Sveriges gränser och 

erbjuda världens kvinnor med en naturlig energidryck. 

 

Caroline Kummelstedt Kontaktperson: Caroline Kummelstedt, Grundare  

 

Caroline Kummelstedt är ett av de senaste årens mest ambitiösa nya svenska modemärken. Bakom 

märket står inspiratören, entreprenören och kreatören Caroline Kummelstedt. Utöver sitt 

uppmärksammade klädskapande har hon bland annat tilldelats Anders Wall stipendiet för ung 

företagsamhet och skrivit en bok om entreprenörskap. Caroline Kummelstedt går sin egen väg och 

blandar svensk minimalism med italiensk lyx. Hennes designfilosofi går ut på att skapa feminina 

och moderna klassiker med hög kvalitet där all produktion hanteras via fabriker i Italien och 

Portugal.  

 

4.1.3 Företag - grupp B  
 

Arufam Fashion Kontaktperson: Helena Aru, Kommunikation och marknad, Grundare 

 

Ett familjeföretag bestående av syskonen Helena, Sofia och Carl Johan Aru. Tre syskon som länge 

velat driva något tillsammans. Två av syskonen studerar fortfarande vilket gör att tiden som läggs 

ner för tillfället är begränsad. Ambitionen är att satsa helhjärtat på företaget och kanske utveckla 

egna produkter. Idag distribuerar och säljer Arufam Fashion unika, trendiga och moderiktiga 

klockor från företaget Bamboo Revolution i Sydafrika.  

 

Nerdy by Nerds Kontaktperson: Peter Arneryd, Grundare/Marknad 

 

Peter Arneryd, Oskar Andersson och Adrian Roos är grundarna bakom ett nytt jeansmärke, där 

produktionen är förlagd i Malmö. Med passion för jeans är deras ambition att göra allting från 

grunden, lära sig om hantverket och producera det själva. Nerdy by Nerds har sedan starten 2010 

planerat att öppna en butiksfabrik, som nu är verklighet och den första av sitt slag i Europa. Planen 

är att inom en snar framtid bryta ny mark och det genom att lansera sig i huvudstaden, Stockholm. 
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Delikatessboxen Kontaktperson: Johanna Bergqvist & Jonas Stensved, Grundare 

 

Företaget skapades av Johanna Bergkvist och Jonas Stensved efter att ha besökt mat- och vinmässan 

Mitt Kök 2012. Därefter bestämde sig Johanna och Jonas för att skapa en tjänst där du kan få hem 

delikatesser att provsmaka utan att ha besökt en mässa eller dylikt. Att prenumerera på 

Delikatessboxen innebär att du en gång i månaden får handplockade och noga utvalda delikatesser 

hemskickade till din dörr för att pröva på. Företaget vill inspirera till roligare matlagning och nya 

smakupplevelser direkt hem till dig varje månad.  

 

Bedazzled Jewelry Kontaktperson: Jennie Röhnnstad, Grundare 

 

Jennie Röhnnstad startade för två år sedan designföretaget och smyckesmärket Bedazzled. Hon 

skapar smycken med en tvist och visionen hos Bedazzled är att arbeta med ett imponerande och 

humoristiskt uttryck. I sin ateljé i Stockholm tillverkar Jennie alla smycken för hand och skapar en 

personlig tappning. Den senaste tiden har varumärket växt och hennes smycken har siktats i flertalet 

mediala sammanhang. Vid sidan av att vara entreprenör och student har Jennie deltagit i mässor och 

företagstävlingar för att marknadsföra sitt varumärke. 
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5. Analys 
I analyskapitlet presenteras resultatredovisningen av det empiriska materialet, insamlad data 

analyseras utifrån analysmodellen för att visa på̊ hur företag med hjälp av mediekanaler etablerar 

och sprider sitt varumärke. Materialet ställs mot de teorier som presenteras under kapitel två.  

 

Nedan följer vår analys av materialet från de kvalitativa intervjuerna, vi börjar analysera företag för 

företag i grupp A för att sedan gå vidare och göra samma sak med grupp B. För att lättare kunna 

placera innehållet från våra intervjuer i de olika teorierna samt analyskategorierna så har vi 

sammanfattat huvudpunkterna inom varje teori samt kategori utifrån analysmodellen. 

 

RM, e-RM 

• Utveckling av media och teknologi har förändrat sättet företag och kunder kommunicerar. 

• Relationsbyggande mellan företag och kunder via sociala medier. 

WOM och Viral Marknadsföring (e-WOM) 

• Viral marknadsföring idag som ett komplement till och en utveckling av WOM. 

• Sociala medier skapar nya kanaler för kunder att sprida positiva & negativa åsikter om 

företag. 

Storytelling 

• Förmedling av historier och berättelser som skapar värde och mening kring varumärket.  

• Företagets värderingar särskiljer dem från andra företag på en likartad marknad. 

• Skapar en identifikation hos kunden med företaget. 

Mediekanaler 

• Hemsida, Instagram, Facebook, Twitter, Blogg. 

• Används på olika sätt och i varierande syften. 

• Interagera, sprida varumärke, bygga varumärke, relationsskapande 

• Aktiviteten i mediekanalerna avgör om företaget har en låg, normal eller hög användning 

Marknadsföringsarbete 

• Skiljer sig åt mellan traditionell och icke-traditionell marknadsföring. 

• Mäter användningen av de olika marknadsföringsmetoderna - traditionell/icke-traditionell 

Kundgrupp 

• Är i ständig förändring från starten av ett företag med en tänkt kundgrupp till ett etablerat 

företag med en faktisk kundgrupp.  

• Hur väl företaget anpassar sitt marknadsföringsarbete efter kundgrupp. 
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Grupp A 

5.1 Daniel Wellington 

Daniel 

Wellington 

Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 

traditionell & icke 

traditionella medier 

Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 

kundgrupp 

Mätt 

Aktivitet 

   

 

Daniel Wellington är ett av fyra företag i grupp A som har fått mycket medial uppmärksamhet för 

sina klockor. Företaget startades så sent som 2011 i en tid då sociala medier nästan kunde anses som 

en självklarhet i marknadsföringsstrategier. Marknadschefen Anton Wetterlöf förstärker vikten av 

sociala medier och menar att dessa är en naturlig del i företagets marknadsföring, genom samarbete 

med bloggar, användandet av Facebook, Twitter och Instagram. ”Att fokusera på sociala medier är 

rätt väg att gå för nya företag idag.” Sociala medier spelar en allt viktigare roll för alla företag i 

allmänhet men för de som är nya på marknaden i synnerhet. Det är tydligt att de sociala 

mediekanalerna är i fokus när det kommer till marknadsföring för Daniel Wellington, Instagram har 

visat sig vara den viktigaste kanalen för företaget som var tidiga med att inse potentialen i 

verktyget. “Vi startade den för ett år sedan och det var tidigt bland företag, få hade snappat upp att 

Instagram kunde vara både lukrativt och varumärkesbyggande.” Eftersom att sociala medier ses 

som en mycket viktig del i företagets marknadsföring och ges stort utrymme och tid, har Daniel 

Wellington fått en stor cirkel i kategorin mediekanaler som visar på hög användning av sociala 

medier. 

 

Mediekanalerna skapar möjligheter att interagera med kund, något som respondenten menar är både 

bra och mycket viktigt. Det möjliggör även för kunden att sprida ordet vidare och skapa WOM som 

både kan vara i positiv och negativ bemärkelse. Respondenten menar att det är viktigt att ha koll på 

vad som sägs och skrivs i samtliga kanaler där företaget syns och verkar, det är viktigt att vara 

uppmärksam för ringarna på vattnet som sprids i vissa sociala medier. “Sägs något negativt kan vi 

direkt kontakta personen och fråga om vi kan åtgärda det. Det gör vi i alla våra kanaler.” 

Respondenten nämner att det är fördelaktigt när en blogg skriver om varumärket eller en känd 

person bär produkten, det visar ytterligare på att WOM är en viktig del för företaget.  
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Traditionella medier är viktiga och respondenten menar att det är viktigt att synas i bra press och 

stora tidningsnamn ger företaget en segmenterad plats i modevärlden, men det är ändå inget som 

företaget väljer att arbeta aktivt med idag. Både vad gäller kostnad och tid är sociala medier med 

kostnadseffektiva till skillnad från annonser. Genom att fokus hos företaget är att synas i sociala 

medier spenderas i nuläget inga pengar på traditionella medier och tillströmningen av nya kunder 

fortsätter ändå att öka, vilket visar på de stora möjligheterna med sociala medier. Företagets 

kundgrupp är något som har förändrats över tid, vid starten av företaget fanns en tydlig bild av en 

relativt smal grupp, men denna har kommit att breddas över tid och även anpassats till.  

 

5.2 Femme Natural Boost 
Femme 

Natural 

Boost 

Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 

traditionell & icke traditionella 

medier 

Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 

kundgrupp 

Mätt 

Aktivitet 

   

 

Femme Natural Boost är ett företag som sticker ut i undersökningen då det är det enda företaget 

som inte säljer sin produkt själva utan enbart använder sig av distributörer. När vi träffar 

respondenten säger han att det inte finns samma direktrespons på försäljning i deras bransch. Det är 

svårt att mäta huruvida det är bra eller dåligt när företaget själva inte står för försäljningen. Istället 

använder Femme Natural Boost flera olika sociala mediekanaler för att kunna mäta sin popularitet, 

samt sprida och bygga varumärket. De är aktiva på flera sociala nätverk: Facebook, Instagram och 

Twitter, de har även en egen hemsida där information om företaget och produkten finns tillgänglig. 

Hur företaget använder de olika mediekanalerna skiljer sig åt från kanal till kanal, enligt 

respondenten är det viktigt att anpassa det som publiceras efter kanal då olika kanaler når ut till 

konsumenter i varierande sinnesstämningar. 

 

Enligt respondenten läggs mest tid på Facebook och Instagram, men en stor, pågående 

omstrukturering i företaget har dock inneburit att deras aktivitet på de sociala medierna under en tid 

varit i underkant. Den låga aktivitetsgraden den senaste tiden gör att Femme fått en liten cirkel i 

kategorin mediekanaler i analysmodellen. Om vi jämför med liknande energidryckesföretag och hur 

dem marknadsför sig ser vi att Femme kommer gå mot en mer riktad marknadsföring där produkten 

exponeras i samband med evenemang kopplade till kundgruppen, och använda sociala medier på 
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annat sätt. Respondenten talar om hur viktigt det är med innehållet som publiceras i de sociala 

medierna, det handlar om att hålla en hög aktivitetsgrad samtidigt som det gäller att se till att det är 

ett värdefullt innehåll. Detta har märkts i och med frångången från de traditionella medierna där ett 

budskap i princip bara slängs ut i etern utan någon möjlighet för konsumenten att kommunicera 

tillbaka. På de sociala nätverken erbjuds fler möjligheter att interagera med konsumenterna, vilket 

ställer högre krav på företaget. Vad vi kan utläsa från intervjun och efter att ha undersökt de kanaler 

företaget använder kan vi konstatera att deras grad av interaktion med konsumenterna är låg, det 

bidrar i sin tur till att relationsskapandet inte är lika högt som hos de andra företagen varav många 

arbetar aktivt för att få konsumenterna att känna ett förtroende för dem.  

 

Att förmedla en historia om, eller bakom företaget har blivit viktigt för många företag och vår 

kontaktperson håller mer och hävdar att strategin med Storytelling är ett effektivt drag av företag. 

Femme själva har inte någon story som de aktivt förmedlar, men respondenten nämner ändå hur 

viktigt det är med Storytelling, att den är som bäst när den är riktigt bra, eller sann. En historia som 

förmedlas behöver därmed inte vara företagets sanna historia, som vi nämnde under teoriavsnittet 

om Storytelling i tidigare kapitel. Med det sagt kan såklart en falsk historia riskera att skada 

företagets rykte, alltså gäller det att vara försiktig i arbetet med att förmedla en historia. Femme 

Natural Boost jobbar istället mycket med att förstärka bilden av SIW, Strong Independent Woman 

vilken är deras tänkta kundgrupp. Under intervjun talar vi aldrig om ålder utan det framgår att det är 

den starka, självständiga kvinnan som företaget riktar sig mot, oavsett ålder. Det kan vara därför 

Femme är ett av de få företagen i undersökningen som arbetat med traditionella medier i form av 

annonser i utomhusreklam och eventsponsring. Samtidigt har mycket fokus naturligtvis varit på de 

icke traditionella, sociala medierna. Likt flera av de andra företagen har Femme använt sig av 

ambassadörer, däremot inga kända personligheter utan av till synes vanliga unga kvinnor som 

representerar deras tänkta kundgrupp SIW. Ambassadörer är ett smart sätt att få igång snacket, 

alltså en bra form av WOM. 

5.3 Mutewatch 

Mutewatch 
Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 

traditionell & icke 

traditionella medier 

Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 

kundgrupp 

Mätt 

Aktivitet 
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Mutewatch är konsekventa i sitt användande av sociala medier och har en stor närvaro på flera 

kanaler. Företaget är noggrant med hur de arbetar inom de olika mediekanalerna för att synas på rätt 

sätt. Respondenten framhåller att det är på Facebook företaget har störst närvaro, på en levande 

Facebook-sida läggs bilder upp, tävlingar anordnas och nyheter släpps. Instagram innebär en mer 

direkt kommunikation, det vill säga att folk gillar bilden som läggs upp. Därtill finns även bloggen 

Timetank och en för företaget mycket viktig kundservice-funktion. Med sin aktivitet i de sociala 

mediekanalerna ges Mutewatch en stor cirkel och placeras i analysmodellens kategori för hög 

aktivitet. Kanalerna fungerar tillsammans som en kedja av viktiga delar inom företagets 

marknadsföring med interaktion och relationskapande till kunden samt att varumärket byggs upp 

och sprids vidare.  

 

Allt handlar om att skapa engagemang hos kunden, att säkerställa att någon bryr sig om vad 

företaget producerar. ”En like på Facebook är ganska larvigt egentligen, men det visar på 

engagemang.” Lyckas företaget skapa ett engagemang kan också en relation byggas, och det är 

något respondenten anser vara en viktig del i att etablera ett starkt varumärke. “Det handlar om att 

skapa en relation till kunden, en produkt är egentligen bara en symbol för en idé. Den idén vill vi nå 

ut med för att få försäljning och spridning av varumärket.” Relationsskapande på internet, e-RM, 

innebär möjligheten att för ett företag som Mutewatch att nå ut i mediebruset mycket snabbare än 

via de traditionella medierna, och etablera en viktig relation mellan kund och leverantör i ett tidigt 

skede. Men för att det ska vara möjligt krävs det för alla företag idag att jobba hårdare med att tidigt 

positionera varumärket, en viktig del i e-RM är därför spridning av det goda ordet, positiv WOM. 

Som ett innovativt företag fanns det i början en svårighet att definiera en kundgrupp för Mutewatch. 

Respondenten säger ändå att den kundgrupp de tänkte sig från början mer eller mindre stämt 

överens med hur det förfallit. Något som kan haft hjälp av att företaget medvetet har placerat sig 

inom de segment där kundgruppen finns representerad.  

 

Mutewatch är ett företag som har kommunikation i sitt DNA med en utvecklad mediestrategi och 

medvetenhet kring sitt företagande, det kan illustreras allra bäst med personerna som har kommit att 

bli varumärkets två mest kända kunder och ambassadörer: modelegenden Karl Lagerfeld och 

Apples grundare Steve Wozniak. Användandet av ambassadörer är ett smart drag av företag, och för 

Mutewatch skapar dessa ambassadörer en ovärderlig, positiv WOM. Det är både effektivare, 

enklare och billigare än att låta en reklambyrå göra en dyr reklamfilm. 
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5.4 Caroline Kummelstedt 

Caroline 
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Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 

traditionell & icke 

traditionella medier 

Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 
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Mätt Aktivitet 
   

 

Caroline Kummelstedt framhåller att företaget med samma namn i första hand använder sig av 

traditionell media när det kommer till användandet av marknadsföringskanaler. Till skillnad från de 

andra företagen sticker Caroline Kummelstedt ut eftersom att respondenten anser det viktigare att 

synas i genuin press av traditionell karaktär än att vara aktiv på sociala medier så som Instagram 

eller Twitter. “Det blir mer exklusivt om du är i rätt tidningar och rätt typ av reportage.” Det finns 

en tydlig vision om exklusivitet gällande synlighet i medierna och val av kanaler, något som mycket 

väl kan vara nära sammankopplat med företagets kundgrupp, kvinnor i åldern 30-50år som generellt 

inte ses som den typiska Instagram användaren idag. Respondenten medger att hon är anti både 

Facebook och Instagram men säger ändå att det är väldigt viktigt att finnas inom de båda sociala 

medierna och visa aktivitet, men för företagets kundgrupp är inte Facebook eller Instagram den 

viktigaste mediekanalen. Bloggar är däremot en viktig kanal, även om respondenten själv tycker att 

det är betydelsefullare med bra pressklipp. Men det handlar till stor del om att anpassa sig till 

marknaden. Företaget placeras i kategorin för låg aktivitet och ges en liten cirkel inom sociala 

mediekanaler då aktiviteten är minimal, inga konstigheter i sig eftersom att fokus inte heller är att 

använda dessa. 

 

”Det är så viktigt med varje steg man tar, det får gå hur långsamt det vill bara man tar vartenda steg 

i rätt riktning.” En noggrannhet med vart varumärket syns och vilka steg som tas är viktigt för 

Caroline Kummelstedt som har visionen om att bli ett “first-line lable”, ett exklusivt varumärke 

med expansion till Europa inom 10-15 år. Med visionerna kommer också kostnaderna, och 

respondenten intygar att det kostar massor av pengar att bygga upp den här typen av varumärke. 

Företaget har sedan en tid tillbaka en PR-byrå som backar upp och hjälper till med bland annat 

marknadsföringsstrategier, något som de andra företagen inte använder sig av och i de flesta fall 

inte har en möjlighet till då det är kostsamt, i synnerhet för ett nystartat företag. Som respondenten 

själv uttrycker är modebranschen otroligt konkurrensintensiv och för att synas måste någon få upp 

ögonen för dig, då blir det viktigare var du syns och hur du gör det med hänsyn till din kundgrupp. 

Företaget har visat en god anpassningsförmåga till både kundgrupp och marknaden. 



	   31	  

 

Det ska tilläggas att Caroline Kummelstedt, även om hon sticker ut från övriga företag i 

användandet av sociala medier ändå inser vikten av att finnas på de olika sociala kanalerna. Inom 

två år tror respondenten att sociala medier kommer att användas mer i företagets externa 

kommunikation, hon säger att när varumärket är uppbyggt och möjligheten finns att placera kläder 

på önskade kändisar etc. kommer det även att bli mycket mer intressant att se på den sociala 

medieaspekten av varumärket. Varumärkesbyggnad är viktigt för alla företag och för Caroline 

Kummelstedt är storyn en stor del i att etablera sitt varumärke. PR-byrån informerade tidigt om 

vikten av bra Storytelling, valet föll på att spinna vidare på den unga entreprenörens 

framgångshistoria, något som respondenten själv intygar har varit en bra grundsten för varumärket. 

 

Grupp B 

5.5 Nerdy by Nerds (NbN) 
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Nerdy by Nerds tillhör grupp B och idén till jeansföretaget kom från att Peter Arneryd, Oscar 

Andersson och Adrian Roos ifrågasatte varför det inte finns jeans på marknaden som passar alla och 

tog saken i egna händer. ”Vi är nördar och vi delar vår kunskap och nörderi till våra konsumenter”. 

Att killarna kallar sig själv för nördar menar de är i positiv bemärkelse. Respondenten säger att 

nörden idag är någon man vill vara, man vill vara bäst på sin sak. Företaget grundades likt övriga 

företag i undersökningen, i en tid då sociala medier var platsen för att synas och verka. Nerdy by 

Nerds använder sig av en hemsida, Facebook, Instagram samt ett Twitterkonto, men twittrar inte 

aktivt.  Respondenten berättar att Facebook är en del av det dagliga jobbet och att det även är i 

denna kanal som företaget får bäst spridning. Instagram använder de för att rikta fokus på produkten 

och Twitter i kombination med Instagram. Respondenten påpekar att ett problem med de sociala 

medierna är den tid användandet upptar. Det är inte alltid det finns något självklart att rapportera på 

de olika nätverken och ibland krävs ett rullande schema över vad som ska läggas upp. Eftersom det 

idag är en sådan konkurrens om relationsbyggande med konsumenter är det naturligtvis extra viktigt 

att publicera sådant som är av intresse för den kundgrupp man valt att rikta sig mot. 
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Nerdy by Nerds har enligt dem själva inte lagt en krona på marknadsföring och trots det fått en 

väldigt bra spridning. Just detta har blivit talande för marknadsföringsarbetet idag, att marknadsföra 

sig på sociala medier kan vem som helst göra utan att betala en stor summa pengar. Vidare förklarar 

respondenten kring fördelarna med sociala medier jämfört med traditionella medier, att det är lättare 

att rikta sin information och nå direkt till konsumenten med sociala medier, och att det finns en 

självbestämmanderätt som ofta går förlorad vid användning av traditionella medier. I 

marknadsförings väg menar respondenten att den bästa reklam man kan få för sitt varumärke är när 

en etablerad och välkänd person erkänner att varumärket är bra. På sätt och vis handlar det alltså om 

ambassadörer som kan tala för varumärket, något vi kan konstatera är en trend inom flera olika 

branscher idag, exempelvis WeSc som togs upp i avsnittet om WOM. Att ha ambassadörer är 

såklart en form av att sprida ordet, samtidigt visar företaget upp en livsstil och inte enbart en 

produkt. Med hjälp av viral marknadsföring i form av e-WOM blir det lättare för företaget att bygga 

upp ett förtroende hos konsumenten och därigenom utveckla en relation.  

 

Nerdy by Nerds arbetar aktivt med att nå ut med sin historia till konsumenterna, ”boken är inte 

stängd förrän vi har sålt bolaget” säger respondenten och förtydligar att historian är en del av det 

dagliga arbetet. Vikten av Storytelling i marknadsföring är med andra ord något som är 

återkommande hos flera av företagen i undersökningen. Men trots sitt arbete ges Nerdy by Nerds  

en liten cirkel i kategorin för mediekanaler. Vi tror att det kan bero på att det är enbart tre personer 

som arbetar med företaget, förutom sömmerskorna, och att använda sociala medier på ett 

framgångsrikt sätt är som respondenten själv sa i intervjun ett heltidsjobb. Nerdy by Nerds har 

nyligen öppnat en butik i Malmö vilket tar upp mycket av deras tid, samtidigt tar de hjälp av 

investerare för att se på möjligheterna att expandera till Stockholm, sådana saker kan självklart 

spela in i vad som för tillfället prioriteras gällande marknadsföring. När Nerdy by Nerds trots sin 

låga aktivitet på sociala medier väl når ut till konsumenter, inger de förtroende.   

5.6 Delikatessboxen 
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Företaget har funnits på marknaden i knappt ett år och visar redan stor aktivitet på sociala medier 

och en medvetenhet om mediernas betydelse. En av respondenterna berättar att de brukar skämta 

om att de sköter all sin kundservice via Instagram och Twitter. Att integrera med sina kunder via 

sociala medier är något som inte alla företag tar vara på, eller sköter ordentligt. Delikatessboxen 

visar däremot att de förstått vikten av relationsskapande mellan konsument och företag i dagens 

medierade samhälle. Enligt dem själva är det lättare att arbeta med sociala medier, även om det tar 

mycket tid “... en push-notis är ju smidigare än mail”. 

 

Med företag i grupp B, däribland Delikatessboxen märks det att de två respondenterna, tillika 

grundarna, är måna om att skapa en relation till konsumenterna och bygga upp ett förtroende mellan 

dem själva och konsumenten. Likt flera av företagen i vår undersökning har Delikatessboxen inte 

lagt en krona på marknadsföring än så länge, tack vare de mediekanaler som idag finns tillgängliga. 

”Eftersom vi inte har en butik är det ännu viktigare att kommunicera med och knyta an till folk på 

nätet”, de sociala mediekanalerna blir otroligt betydelsefulla att använda rätt. Samtidigt påpekar 

respondenterna att det är en fin gränsdragning med hur personlig man kan vara i sitt 

relationsbyggande. Företaget är än så länge relativt litet i sin omfattning och erbjuder därför en 

större chans att vara personlig mot kunderna. Problemet blir när företaget expanderar, då kan det bli 

svårt att hålla uppe den höga grad av interaktion de idag har. Deras aktivitet i nuläget är ändå bland 

de högre av företagen i undersökningen, i vår analysmodell är Delikatessboxen placerad med en 

stor cirkel i kategorin “mediekanaler”. De är även ett av de företag vi anser arbetar mest aktivt för 

att skapa en stark relation till sina kunder och ser interaktionen som både viktig och självklar. 

 

Delikatessboxen är aktiv på Facebook och på sin hemsida, via hemsidan kan man även klicka sig 

vidare till deras blogg som de ständigt uppdaterar med ny information till sina läsare, om 

kommande boxar eller tips på recept. Företaget ser bloggen, och aktivitet på andra bloggar, som en 

god möjlighet att nå ut till en bredare massa och fånga läsarnas intresse. Att aktivt kommentera på 

andra bloggar, samt att tipsa kända bloggare och ibland erbjuda dem en gratis box i utbyte mot ett 

inlägg om Delikatessboxen är den mest effektiva marknadsföringen anser respondenterna. Det är ett 

bra exempel på e-WOM och en användning av ambassadörer. Att få igång ordet är otroligt viktigt, 

“vi försöker nå ut så brett som möjligt, vi pratar med folk och sen pratar de vidare med ännu fler”. 

WOM bör inte underskattas och det är något som alla våra respondenter håller med om, vad folk 

uttrycker om företag idag kan båda hjälpa och stjälpa.  

 

Delikatessboxen arbetar inte aktivt med att synas i traditionell media. Även om de själva medger att 

det nog inte räcker med enbart använda sociala medier i längden för att bygga sitt varumärke, är det 
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en god start för att skapa medvetenhet och sprida det vidare. ”Med traditionell marknadsföring är 

det är svårt att mäta resultatet och folk är nog rätt mätta på annonsering.” Att Delikatessboxen valt 

att arbeta som de gör med marknadsföring är även kopplat till den kundgrupp de har. När företaget 

startades tänkte våra två respondenter att de skulle locka äldre personer med en stadig ekonomi och 

som kanske inte hade varken ork eller tid att ta sig runt till olika speceriaffärer, det har dock visat 

sig att den dominerande kundgruppen är män eller par i åldrarna 25-30. En kundgrupp som lämpar 

sig väl för de mediekanaler Delikatessboxen är aktiva på. 

 

5.7 Arufam Fashion 

Arufam 

Fashion 

Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 

traditionell & icke traditionella 

medier 

Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 

kundgrupp 

Mätt 

Aktivitet 

   

 

Arufam Fashion är ett företagen i uppstarten och indelade i grupp B i undersökningen, dock sticker 

de ut i sin grupp då syskonen Aru som driver företaget inte arbetar med företaget på heltid till 

skillnad från de andra företagen. Eftersom att dem arbetar med företaget på ett begränsat vis är det 

föga förvånande att de hamnar under kategorin för låg aktivitet på mediekanalerna. Företaget är 

något alla tre syskonen vill satsa på enligt vår respondent. Det har alltid funnits ett intresserade av 

att driva företag tillsammans och hoppas att dem kommer att få möjligheten att ägna sig åt detta 

helhjärtat inom en snar framtid. ”Det går upp och ner men vi tycker att det är väldigt roligt och vi 

märker hur tydligt engagemanget påverkar försäljningen. Engagemang är a och o i ett företag – med 

driv går allt att lösa.” Då företaget inte arbetar aktivt för tillfället är de sociala medierna otroligt 

viktiga, enligt respondenten är det tack vare de sociala medierna som varumärket faktiskt existerar. 

Arufam Fashion finns på kanalerna Facebook, Instagram samt sin egen hemsida, dem har ingen 

egen blogg men jobbar med att synas och omnämnas på andras bloggar, en typ av e-WOM som vi 

tror är minst lika effektiv för att stärka varumärket som att sprida det. Både bloggar och Facebook 

menar respondenten kräver mycket jobb, Instagram ser de mer som ett skyltfönster där de visar upp 

produkterna. Den kundgrupp Arufam Fashion riktar sin marknadsföring mot är personer i åldrarna 

20-35 år, en bred grupp där säkerligen majoriteten finns på något av de sociala medier företaget 

använder.  
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Oerhört viktigt är hemsidan, enligt respondenten är det ofta informationen, tillgängligheten och 

enkelheten på hemsidan som avgör om konsumenten köper en produkt eller inte. En bra hemsida 

kan hjälpa företaget att bygga upp ett förtroende. Märker konsumenten att mycket tid läggs ner på 

hemsidan och att det står utförligt med information om företaget och produkten ökar det 

förtroendet. Förtroende och värdet i relationen med kunden kan även skapas genom förmedlandet 

av en historia bakom företaget, Arufam Fashion har ingen specifik historia de förmedlar utan 

arbetar mer med att sprida ett budskap, en känsla av frihet, livsnjutning, det urbana men med en 

stark koppling till naturen. “Vi vill inte kommunicera för att sälja en produkt, vi vill kommunicera 

för att sälja ett varumärke och en livsstil.” På deras hemsida idag står det om det sydafrikanska 

märket Bamboo Revolution som de säljer, men vem vet kanske blir det en historia som skapas om 

företaget utvecklas. Vad de själva tror om branschen de befinner sig i är att modebranschen aldrig 

kommer att dö, men att det har blivit och kommer att bli ännu viktigare med produktion, kvalitet 

och material. Ärlighet och transparens kommer vara ledord för många företag tror vår respondent. 

 

5.8 Bedazzled Jewelry 

Bedazzled 
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Användning av 

mediekanaler 

Marknadsföringsarbete med 
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Anpassning av 

marknadsföringsarbete till 

kundgrupp 

Mätt 
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Icke-traditionella medier är det område där Jennie Röhnnstad lägger sitt fokus. Men respondenten 

påpekar ändå vikten av de traditionella medierna. Även då Bedazzled är ett smyckemärke är det i 

modebranschen som varumärket till stor del exponeras. På samma sätt som för Caroline 

Kummelstedt är det viktigt att produkterna representeras i månadsmagasinens reportage, även om 

det inte är något som respondenten anser att företaget arbetar aktivt med eller lägger pengar på. 

Kostnader för marknadsföring kan ofta bli stora, särskilt när det kommer till traditionell media och i 

synnerhet tryckt press. Men eftersom att möjligheten finns idag att marknadsföra sig utan att lägga 

ner stora summor pengar är det mer populärt att göra så, även för Bedazzled.  
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Varumärket är på många sätt likt Caroline Kummelstedt, dem hanterar exklusiva produkter inom sin 

bransch med hantverket i fokus. Bedazzled har däremot valt att gå för icke-traditionella medier i 

motsatts till Caroline Kummelstedt som ser möjligheterna i traditionell media, det visar att det inte 

är prisklassen som styr val av mediekanaler, troligtvis är det snarare tiden som krävs för att använda 

dem. Sociala medier är användarvänligt och enkelt, det krävs ingen PR-byrå för att nå ut och det 

ställs inga krav på det heller. Men när det kommer till traditionell media är det troligtvis större krav 

på ett arrangemang omkring, och där kan PR-byrån vara en stor hjälp. Bedazzled kan tilläggas 

använde en PR-byrå under en tid men gör det inte i nuläget. Det visar ändå på att det är relativt 

vanligt inom de segment som båda varumärkena befinner sig inom. 

 

Instagram är utgångspunkten för Bedazzled’s marknadsföring tillsammans med Facebook där 

bilderna från Instagram också delas. Inom dessa kanaler är det lätt att få en interaktion med och 

skapa en relation till kunden. Därtill finns också den egna webbsidan, en butik på nätet och en blogg 

som är knuten till webbsidan. Respondenten förstärker möjligheterna som kommer med 

användandet av icke-traditionella medier: ”sociala medier är där man har samma spelplan, man har 

exakt samma villkor. När man ska köpa annonser i en tidning leder de stora företagen. Det är roligt 

att alla kan ha samma chans.” Företagets aktivitet på de sociala mediekanalerna ses som normal 

användning i vår analysmodell och tilldelas en mellan stor cirkel för aktiviteten. För att vara ett 

relativt nytt företag på marknaden vet respondenten mycket tydligt vilken image varumärket ska 

förmedla och vilken väg som är rätt att gå för just Bedazzled Jewelry, något som känns 

genomgående för samtliga av företagen. Det visar att unga entreprenörer idag, oavsett produkt och 

prisklass har en tydlig bild och vision av vad de vill få ut av sitt företagande.  

 

När ett företag har etablerat sig på marknaden och på ett mer ingående sätt arbetat med 

marknadsfrågor utvecklas ett strategisk tänkande. Denna utveckling ser vi kommer ske hos 

Bedazzled inom en överskådlig framtid, vilket kommer att likna sättet Caroline Kummelstedt 

arbetar på idag. 

5.9 Jämförande analys  
I en jämförande analys tittar vi på båda grupperna av företag och i en jämförelse mellan företagen 

kan vi se gruppernas förhållningssätt till de olika teorierna och kategorierna i analysmodellen.  
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Mätt 
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5.9.1 Användning av mediekanaler 
Samtliga företag i undersökningen är överens om att sociala medier spelar en stor roll för 

marknadsföringsarbetet idag, inte minst för företag i grupp B. Hur företag väljer att använda de 

sociala medierna varierar däremot mellan de två grupperna. I företagsgrupp A blir det enligt oss 

tydligt att det finns en mer utarbetad strategi för, och en medvetenhet om hur de sociala 

mediekanalerna ska användas. I grupp B finns inte samma kunskap och resurser som krävs för att 

använda mediekanalerna på det effektiva sätt som de företag som har fått mycket medial 

uppmärksamhet har lyckas med. Det avspeglar sig på aktiviteten från företagen på sociala medier. 

Mängden kanaler som används varierar från företag till företag, flera är registrerade användare på 

en mängd kanaler samtidigt som aktiviteten är låg. Femme Natural Boost är ett exempel i 

företagsgrupp A som har fått mycket medial uppmärksamhet och som finns på många kanaler, men 

inte är aktiva inom samtliga. I grupp B är Nerdy by Nerds ett motsvarande exempel, orsakerna till 

den låga aktiviteten tror vi skiljer sig åt beroende på om det är ett mindre eller mer etablerat företag. 

 

Som nämnt är vi övertygade om att företagen i grupp A är medvetna om sin aktivitet inom sociala 

medier på ett helt annat sätt än vad de nya är. Femme Natural Boost har legat lågt på sociala medier 

den senaste tiden på grund av förändringar i företaget och en kommande ny lansering av 

varumärket. Ett resonemang som även går igenom hos Mutewatch och Daniel Wellington. Caroline 

Kummelstedt är inte aktiv på de sociala medierna på grund av att företaget vill placera varumärket 
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hos en kundgrupp som inte förekommer på de kanalerna. Vi tror att Caroline Kummelstedt 

använder sig av andra metoder för att interagera och bygga relationer, genom fysiska möten och 

annonser i magasin riktade mot varumärkets kundgrupp.  

 

Företagen i grupp B får vi känslan av inte har den tid som krävs för att upprätthålla en hög grad av 

aktivitet. Nerdy by Nerds exempelvis består av tre grundare som tillsammans arbetar med företaget, 

driver en butik, producerar jeans och samtidigt jobbar aktivt med investerare och satsar på en 

lansering i Stockholm. Att under företagets uppstart hitta tid för arbetet med sociala medier är svårt, 

som de själva sa i intervjun tar sociala medier otroligt mycket tid och kräver planering. 

Delikatessboxen är det företag i gruppen för nya företag som enligt oss sticker ut, de är mycket 

aktiva på flera olika kanaler. Vad det beror på vet vi inte säkert men vi får intrycket av att 

personerna bakom företaget har ett stort driv och engagemang samtidigt som de inte har någon 

fysisk butik, producerar några varor själva eller har en lika synlig produkt utåt. Detta resulterar i att 

det blir mycket tid över att lägga på marknadsföring, men också ett större behov till 

kontaktskapande i synnerhet på sociala medier. 

 

Företagen använder sig av mediekanaler i det stora hela av samma anledning, för att sprida sitt 

varumärke. Däremot skiljer det sig i hur de använder mediekanalerna för att bygga varumärket, 

interagera samt skapa en relation till sina konsumenter. Bland företagen i grupp A är det jämt 

fördelat mellan att utnyttja möjligheterna att interagera med konsumenter och att inte göra det. 

Mutewatch och Daniel Wellington är två av företagen som är aktiva med en dialog gentemot sina 

konsumenter på de sociala medierna. Femme Natural Boost och Caroline Kummelstedt arbetar inte 

med interaktion i samma utsträckning, att de inte utnyttjar de sociala medierna för en dialog med 

sina konsumenter tror vi även här är ett medvetet val. Det ser ungefär likadant ut för den andra 

gruppen med nya företag, vi har sett att det framförallt är Delikatessboxen som sticker ut med en 

hög grad av interaktion med sina konsumenter. Under intervjun med Nerdy by Nerds berättar 

respondenten att de är väldigt aktiva på olika mediekanaler samt interagerar mycket med 

konsumenter, när vi själva besöker deras olika kanaler tycker vi oss inte se denna grad av aktivitet 

som angetts i intervjun. Då Nerdy by Nerds är nystartade tror vi att viljan att synas och verka på 

sociala medier är stor, men att tiden och resurserna inte finns där än. 

Att interagera med konsumenter går på sätt och vis hand i hand med att bygga relationer, även om 

detta också kan göras hjälp av traditionella medier genom riktad marknadsföring. Dock är det inget 

vi anser att någon i undersökningen jobbar aktivt med, det enda av företagen som passar in i den 

beskrivningen är Caroline Kummelstedt. Företaget arbetar i mycket större utsträckning med 
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traditionella medier än icke-traditionella. Bland de övriga ser vi till de sociala mediekanalerna och 

resultatet blir då detsamma som i frågan om interaktion. 

 

Att bygga ett varumärke är de flesta respondenter överens om måste göras på fler sätt än enbart via 

sociala medier. Att synas på rätt ställen, med rätt person är sådana saker som nämnts i flera av 

intervjuerna som förstärkande av varumärket. Flera av respondenterna talar om att använda rätt 

person, det vill säga en ambassadör som uttalar sig positivt om varumärket, kan vara den bästa 

marknadsföring ett företag kan få. För Daniel Wellington var det en annons i den amerikanska 

tidningen, GQ Magazine med skådespelaren Mads Mikkelsen som vid detta tillfälle hade en av 

deras klockor på sig, detta ansåg företaget förstärka varumärket. Mutewatch har haft liknande 

positiva upplevelser med Karl Lagerfeldt, Steve Wozniak och Sebastian Ingrosso. Även Bedazzled 

Jewelry har använt sig av ambassadörer genom att placera smycken på kända personligheter, 

framförallt i svensk musik- och tv-industri. Bland de andra företagen har vi inga givna exempel men 

är säkra på att samtliga strävar efter är att uppnå bra exponering med sin produkt. För att summera 

anser vi att företagen i grupp A på ett strategiskt sätt använder sig av sociala mediekanaler, medan 

företagen i grupp B arbetar efter förmåga och resurser. Det skapar en tydlig skillnad mellan 

grupperna i hur företagen arbetar olika aktivt med de olika mediekanalerna. 

 

5.9.2 Marknadsföringsarbete  
Arbetet med marknadsföring i traditionella och icke-traditionella medier skiljer sig delvis åt mellan 

företagen, både inom grupperna av företag och företagen sinsemellan. Icke-traditionella medier tar 

en allt bredare plats bland marknadsföringsstrategierna och traditionell media som tidigare haft stor 

betydelse blir en allt mindre aktuell marknadsföringskanal. 

 

Traditionell marknadsföring används generellt till mycket liten del av företagen inom de båda 

grupperna. Utstickarna finns inom företagsgrupp A, Femme Natural Boost har tilldelats cirkeln för 

normal användning och Caroline Kummelstedt cirkeln för hög användning i analysmodellen. 

Femme Natural Boost sticker ut med sina uppmärksammade annonser i utomhusreklam och 

sponsring av events runt om i Sverige. För Caroline Kummelstedt är traditionell marknadsföring 

den viktigaste kanalen för att synas, eftersom att företagets primära kundgrupp inte ses som 

representativa användare av icke-traditionella medier. Traditionell press menar respondenten är 

viktigare än att visa upp en aktivitet i sociala medier. 

 

Till skillnad från traditionell marknadsföring har icke-traditionella medier få begränsningar, och det 

är något som många av de företag vi har pratat med tycker är värdefullt. Icke-traditionella medier är 
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ett verktyg för företag att bygga långsiktiga relationer med sina kunder samt att kostnaden för 

marknadsföring har minskat genom utvecklingen av sociala medier. Nerdy by Nerds, 

Delikatessboxen och Daniel Wellington har alla har uttryckt att dem inte spenderat några pengar 

alls på sin marknadsföring men däremot tid. Det bekräftar att sociala medier skapar nya 

marknadsföringsmöjligheter och att det går utmärkt att vara framgångsrik utan dyra 

reklamkampanjer och anlitande av en PR-byrå. Traditionell marknadsföring innebär en 

envägskommunikation som i de flesta fall inte har lockat företagen i undersökningen, icke-

traditionell media öppnar istället upp för en dialog och interaktion med konsumenten och det har 

visat sig vara ett mer attraktivt och framförallt lönsamt sätt för företagen att arbeta på. 

 

Värt att nämna är att samtliga företag som ingår undersökningen har startats upp och etablerat sig på 

marknaden i en tid då sociala medier har varit den ”naturliga platsen” för att exponera sig som 

företag. Många av företagen startades runt 2011-2012, under denna period exploderade 

möjligheterna till nya marknadsföringskanaler på sociala medier. Därför anser vi att det idag är 

osannolikt om företag valt att inte använda icke-traditionella medier som marknadsföringskanal. 

Hälften av företagen har i analysmodellen tilldelats en stor cirkel för en hög aktivitet i de sociala 

medierna, och till en början var vi övertygade om att dessa skulle varit fler. Daniel Wellington, 

Femme Natural Boost och Mutewatch ingår i grupp A, och vi anser också att dessa har större 

möjligheter och mer resurser att lägga ner både pengar och tid på marknadsföring än de i grupp B 

som inte har fått samma mediala uppmärksamhet. Vi har utifrån intervjuerna förstått att det är ett 

mycket tidskrävande arbete och ett stort engagemang som hör till användandet av sociala medier, 

och eftersom att kanalerna växer i både antal och anseende blir det allt viktigare vad som faktiskt 

publiceras. Delikatessboxen som är det fjärde företaget med hög aktivitet på icke-traditionella 

medier och har trots att de är nystartade har de en mycket stor närvaro i många kanaler. Vi anser att 

det är ett stort driv och påtagligt engagemang hos personerna bakom företaget som medför att de 

har en stor synlighet. Att företaget inte har en fysisk butik som tar tid skapar nog både kraft och 

behov att lägga ner tid på sociala medier.  

Användandet av icke-traditionella medier kan vi konstatera skiljer sig något mellan företag i grupp 

A som uppmärksammats mycket i media och företag i grupp B som inte har fått samma 

uppmärksamhet. Men i stora drag är det ändå de icke-traditionella medierna som står i fokus hos 

majoriteten av företag. Sociala medier har kommit att spela en mycket stor roll för marknadsföring 

idag, syns du inte representerad på de olika mediekanalerna så finns du inte, om det inte är så att 

företaget är tydliga med varför dem inte finns på sociala medier. Caroline Kummelstedt har valt 

traditionella medier framför de icke-traditionella men motiverar också noga om varför så är fallet. 

Sammantaget är företag som drivs av unga människor mycket medvetna om de icke-traditionella 
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mediernas potential och hur dem på bästa sätt optimerar sin marknadsföring genom att verka och 

synas på noga utvalda plattformar. 

5.9.3 Kundgrupp 
Kundgruppen är något som vi är övertygade om förändras allt eftersom, inte minst när ett företag 

växer och når ut till en bredare publik. Flera av företagen har haft en tydlig bild av hur kundgruppen 

kommer att se ut när de startat företaget, men har i ett senare skede omvärderat kundgruppen. Vi har 

lagt märke till att tre företag som från start till idag hållit sig till sin första tanke om vilka 

konsumenter som kommer använda produkten. Dessa är Femme Natural Boost som från början valt 

att rikta sig till SIW, Strong Independent Woman, vilket vi anser att de lyckats bra med. Detsamma 

gäller Caroline Kummelstedt, hon ger intrycket av att från början vara säker på vilken marknad hon 

vill placera sig på och har sedan valt sin marknadsföringsstrategi därefter. Både Femme och 

Caroline Kummelstedt anser vi haft en tydlig bild om vad varumärket står för från början vilket vi 

tror har gjort att de lätt kunnat rikta sig, och hålla sig till just den kundgruppen. Det tredje företaget 

är Mutewatch, det skiljer sig dock lite från de andra två då det som innovationsföretag visar på en 

otrolig medvetenhet inför hur spridningen av en innovation utvecklar sig. Till en början har 

företaget riktat sig till teknikintresserade individer med ett intresse för innovationer och som vågar 

pröva något nytt. Mutewatch tanke är dock att det så småningom ska sprida sig till en bredare 

kundgrupp. Förhoppningen är att sluta i gruppen som kallas “the majority” vilket innefattar i princip 

alla med möjlighet att införskaffa produkten.  

 

Daniel Wellington, Delikatessboxen och Nerdy by Nerds är tre företag där kundgruppen har visat 

sig vara bredare än de från början förutsett. För alla tre är det en åldersgrupp de från början inte 

trodde skulle använda produkten som trätt fram som den dominerande kundkategorin. Vi tror att det 

beror på att de tre företagen har produkter som är attraktiva hos en bred massa. Jämför man det med 

Femme Natural Boost med sin rosa energidryck riktat till starka, självständiga kvinnor framgår det 

tydligt att kundgruppen är betydligt smalare. Det två resterande företagen, Arufam Fashion och 

Bedazzled Jewelry står enligt oss mittemellan det två ovan presenterade grupperingarna. Bedazzled 

Jewelry uppfattar vi inte har någon tydlig kundgrupp, respondenten arbetar mer efter att placera 

produkterna i ett sammanhang istället för i en kundgrupp. Arufam Fashion är mycket nya på 

marknaden och har därmed svårt att avgöra hur kundgruppen faktiskt ser ut, under intervjun 

berättade dock respondenten att hon trodde att segmenteringen i deras nuvarande kundgrupp 

kommer att bli bredare än vad de förutsåg från början 

 

Vi tycker oss se en skillnad i anpassningen av marknadsföring till kundgrupp mellan de två 

grupperna i undersökningen. Bland företagen i grupp A finns en klar tanke bakom om vart de 
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placerar sig i förhållande till sin kundgrupp. Det blir tydligare desto mer vi läser in oss på 

uppsatsens ämne, att företagen i grupp B inte befinner sig i det strategiska tankesätt som finns 

bakom företagen i grupp A. Det krävs att ett företag funnits på marknaden en tid innan det går att 

avgöra hur den egentliga kundgruppen ser ut. Först när kundgruppen är avgränsad kan företaget 

effektivisera och anpassa sin marknadsföringsstrategi. 
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6. Resultat & Slutdiskussion 
I kapitlet redovisas slutsatser dragna utifrån teorierna och det analytiska materialet. Inledningsvis 

besvaras uppsatsens huvudsakliga frågeställningar och därefter följer en diskussion av analysen 

och en kritik mot analysmetoden. Avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

I vår undersökning hade vi som ambition att fördjupa oss i hur unga entreprenörer använder 

mediekanaler i arbetet att marknadsföra sitt varumärke. Vi ville se om det skiljde sig mellan å ena 

sidan företag som har fått mycket uppmärksamhet i media och skapat ett starkt varumärke och å 

andra sidan företag som inte har synts på samma sätt i media. Vilka slutsatser ska vi då dra utifrån 

forskningsfrågorna: Hur använder sig unga entreprenörer av media i sitt marknadsföringsarbete, 

vilka kanaler och medieplattformar används och hur når företagen ut till kundgruppen? Finns det 

skillnader i hur företag som har fått mycket medial uppmärksamhet och företag som inte synts på 

samma sätt i media arbetar med sociala medier?   

  

Först och främst kan vi konstatera att resultaten visar att samtliga företag i båda grupperna, A och 

B, använder sig av sociala medieplattformar och är medvetna om möjligheterna som sociala medier 

skapar i marknadsföringssyfte. Företagen använder dock sociala medier i olika former och i olika 

utsträckning. Några ser sociala medier som en självklar och naturlig del, medan andra anser att det 

är viktigt att hänga med i utvecklingen och något som företag idag “bör göra”, trots att de inte är 

aktiva. Gemensamt för grupperna är att företagen genom sociala medier vill skapa en dialog och 

relation mellan de och deras kunder och sociala medier har visat sig vara till stor betydelse för 

varumärkesbyggande. Det blir tydligt att både Godson och Grönroos haft rätt i sin teori om RM, ur 

intervjumaterialet påvisar företagen i både grupp A och B viljan att skapa relationer och vikten av 

en kundrelation. Kunderna är ovärderliga.  

 

Summerar vi det analyserade materialet med hjälp av resultatet från samtliga kategorier kan vi 

konstatera att det finns en skillnad mellan grupp A och grupp B. Skillnaden grundar sig enligt oss i 

en medvetenhet hos företagen, det vill säga huruvida dem strategiskt och eftertänksamt använder 

sociala medier med hänsyn till kundgruppen. Vi tycker oss kunna se en trend där företag i en 

uppstartnings fas, det vill säga företagen i grupp B, väljer att arbeta aktivt med sociala medier för att 

sprida varumärket med låga omkostnader. När företagets kundgrupp tydliggörs är det även lättare 

att styra marknadsföringen mot denna. Det förutsätter dock en medveten användning och en 

utarbetad strategi i marknadsföringsarbetet, vi ser att båda grupperna av företag medvetet utnyttjar 

de möjligheter till relationsmarknadsföring som präglar de sociala medierna. Tack vare dessa 

sociala medier har det uppkommit fler sätt för företag att skapa en unik relation till konsumenterna. 
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Storytelling är en av de strategier som har visat sig vara användbar, att skapa en historia är något 

som inte alla företag i undersökningen har visat sig arbeta aktivt med men företagen är ändå mycket 

medvetna om dess genomslagskraft. Det har framgått tydligt i undersökningen att sociala medier är 

ett viktigt verktyg i företags marknadsföring. Från vårt intervjumaterial drar vi slutsatsen att oavsett 

produkt eller kundgrupp är sociala medier det mest effektiva och lönsamma sättet att marknadsföra 

sig idag, något som samtliga företag inom båda grupper är överens om. Även Caroline 

Kummelstedt som använder sociala medier ytterst lite i sin marknadsföring påpekar i intervjun att 

hon är medveten om den viktiga roll dessa medier spelar i marknadsföringssyfte. 

 

De företag som fått mycket uppmärksamhet, det vill säga grupp A, har i sitt marknadsföringsarbete 

använt sig av noga utvecklade strategier och metoder. Detta har resulterat i att företagen i grupp A 

har nått ut med sina budskap genom flertalet mediekanaler på ett effektivt sätt. De företag som inte 

har fått lika mycket medial uppmärksamhet det vill säga grupp B, har även de använt sig av 

liknande strategier och metoder men på grund av att de befinner sig i en uppstartningsfas i sitt 

företagande och tillhandahåller färre resurser är grupp B mer begränsade i sitt 

marknadsföringsarbete. 

 

6.1 Resultatets giltighet/Begränsningar med undersökningen 
Vi är medvetna om att vår undersökning innefattar ett antal begränsningar. Fler undersökta företag 

hade förmodligen givit en mer nyanserad bild och medfört en större tillförlitlighet till 

undersökningen. Vi kan i efterhand även konstatera att urvalet av företag kunde skett med ett mer 

strategiskt tänk från vår egen sida, vi kunde valt företagen mer noga och uträknad än vad vi gjort. 

Mycket på grund av att det var svårt att finna lämpliga företag till grupp B, det vill säga företag som 

inte fått så mycket medial uppmärksamhet, på grund av den bristande synligheten. Svårigheten att 

finna dessa företag motiverade oss däremot att kämpa ytterligare med urvalsprocessen, i slutändan 

är vi tacksamma för de företag som ställde upp och gav oss möjlighet att utföra undersökningen.   

 

Tidigt i undersökningen kontaktades flera företag som ansågs lämpliga, ett av de företag vi 

uppmärksammade var Yollibox, som tillverkar frozen yoghurt. Företaget blev under den perioden 

medialt uppmärksammade för sitt varumärke och entreprenörskap. För Yollibox, likt för andra unga 

entreprenörer, är det viktigt att ta till vara på möjligheterna att synas i mediala sammanhang. Därför 

blir det ibland svårt för unga entreprenörer i en uppstartningsfas att få tiden att räcka till. Från 

intervjuerna med företagen har vi funnit flera liknande svar till varför de anser sociala medier är en 

viktig framtidsfaktor inom marknadsföring. Därmed kan vi dra slutsatsen att intervjuer med 
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ytterligare unga entreprenörer som driver företag som använder sociala mediekanaler som 

marknadsföring skulle ge ett liknande resultat. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
Under vårt uppsatsskrivande har vi börjat förstå vilken potential sociala medier har som framtidens 

marknads-och kommunikationsverktyg. Vi har också sett att det inte alltid är helt enkelt att hantera 

de, det är ett arbete som tar såväl tid och energi. Eftersom konsumenter idag ges chansen att 

kommunicera tillbaka genom de sociala mediekanalerna är det direkt avgörande för ett företag att 

de lär sig att se och förstå vikten av användningen av sociala medier i sin marknadsföring. Vi har 

valt att behandla sociala medier i marknadsföring relativt brett, förslag till fortsatt forskning skulle 

därmed vara att jämföra olika typer av sociala- och traditionella medieformer parallellt med mer 

specifika ämnesområden.  Under uppsatsens gång har vi också uppmärksammat hur framgångsrikt 

Instagram har blivit. Mediekanalen har ett ständigt växande antal användare och allt fler företag 

som använder mediet som marknadsföringskanal, här ser vi ytterligare forskning som intressant. Vi 

tror även att den snabba utvecklingen som sker inom sociala medier kräver kontinuerlig forskning 

och uppföljning. Forskningsresultat som är aktuella idag kan om några år vara irrelevanta beroende 

på hur utvecklingens gång ser ut. Kanske väntar en framtid där sociala medier blir så naturligt och 

självklart att om vi om några år kommer att le åt begreppet.  
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8. Bilaga 
8.1 Intervjuguide 
Syftet är att analysera hur unga entreprenörer etablerar sig på marknaden genom att använda icke-

traditionell marknadsföring via sociala medier så som Instagram, Facebook, Twitter och bloggar. 

Vår frågeställning grundar sig därför i hur du som ung entreprenör använder media, vilka kanaler 

och medieplattformar företaget använder för att nå ut med er marknadsföring på ett effektivt sätt. 

 

Vi är tacksamma för att du ställer upp på intervjun, den beräknas ta ca 30-45min. Intervjun är halv-

strukturerad, det finns givna frågor för dig att svara på, men samtidigt är den öppen för dialog och 

tillägg. Intervjun kommer att spelas in. Vi ser gärna att du tar del av den färdiga uppsatsen när den 

är inlämnad. Med det sagt sätter vi igång intervjun om du inte har några frågor. 

 

Uppvärmningsfrågor – för att skapa kontakt och god stämning 

Kan du börja med att berätta kort om dig själv. 

Vad har du för utbildningsbakgrund /akademisk bakgrund? 

Kan du berätta lite mer om hur ditt entreprenörsskap började? 

Varför blev det just ...? 

Hur länge har du jobbat med ...?  

Vad innebär din roll på ...? Har den förändrats över tid?  

Kan du berätta kort om ... historia från starten till där ni är idag? 

    

Tematiska frågor – så öppna som möjligt, minimal påverkan    

Vad står ... som varumärke för? 

Vilken är er kundgrupp? Har er kundgrupp förändrats över tid?  

Vilka mediekanaler kommunicerar ni genom? 

Vilken mediekanal anser ni är viktigast? 

Hur skiljer sig kommunikationen åt mellan dessa kanaler? 

Har marknadsföringen via just dessa kanaler hjälpt er att stärka ert varumärke? Hur i så fall? 

Har det funnits några problem med marknadsföringsarbetet i sociala medier? 

 

Än så länge har vi diskuterat det vi anser vara icke-traditionella medier - sociala medier, hur skulle 

du definiera traditionell marknadsföring? 

Hur har ni arbetat med marknadsföring från starten till där ni är idag? Har det skett några 

förändringar? 

Har ni arbetat med att förmedla en historia om företaget till er kundgrupp? 
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Uppföljningsfrågor –  

När vi har läst på om er innan har vi fått uppfattningen av att ni endast till viss del använder er av 

traditionell marknadsföring, t.ex. tidningsannonser, stämmer det? Är det något som ni kommer 

lämna helt?  

 

Tolkande frågor – stämmer av att man uppfattat Intervjupersonen rätt 

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

Hur ser utvecklingstrenden ut i er bransch? 

Vad är er bild av den typiske ... kunden?  

Hur ser framtiden ut? 

 

Därmed har sista frågan ställts, vi vill tacka så mycket för ditt deltagande. Kan vi kontakta dig om 

det uppstår några oklarheter vid genomgång av intervjumaterialet? 
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9. Pressrelease - Unga entreprenörer på sociala medier 
	  
Följer du ett företag på ett socialt nätverk? Har du deltagit i någon tävling? Kanske likeat en bild? 

Sociala medier är idag plattformar som aktivt används av flera miljoner människor och företag. 

Idag blir sociala medier allt viktigare för företag ur marknadsföringssynpunkt, de har hjälpt till 

med att jämna ut spelplanen mellan väletablerade och nystartade företag. Det krävs inget kapital 

för att sprida sitt varumärke på till exempel Instagram eller Facebook, unga entreprenörer har idag 

alla möjligheter att lyckas. Vad får vissa unga företag att synas mycket i media och snabbt skapa 

sig ett starkt varumärke, medan andra inte slår igenom med samma kraft? 

 

Två studenter från institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet har genomfört en 

kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka hur företag med hjälp av sociala medier 

positionerar sig på marknaden. Studenterna valde att undersöka två grupper av företag utifrån 

medial uppmärksamhet. En grupp med företag som har fått mycket medial uppmärksamhet och en 

annan med företag som inte haft samma synlighet i media, detta för att uppnå en större kunskap på 

det redan delvis utforskade området.  

 

Resultaten visar att den grupp av företag som fått mycket medial uppmärksamhet på ett mer 

medvetet och strategiskt sätt använder de sociala mediekanalerna för bygga och sprida sitt 

varumärke. En betydande skillnad mellan grupperna är dock att de företagen med mindre synlighet i 

media fortfarande befinner sig i en uppstartningsfas. Sammantaget visar detta på att företag följer 

medias utveckling och anpassar sina marknadsföringsstrategier var konsumenten finns. Samtliga 

företag i undersökningen drivs av unga entreprenörer och för dessa är användandet av sociala 

medier ur marknadsföringssynpunkt en självklarhet.  

 

Ur undersökningen framgår det att företag allt mer går mot att använda icke-traditionella medier, 

sociala medier i större utsträckning än tidigare. Sociala medier har skapat nya 

kommunikationsvägar och möjligheter för företag att interagera med konsumenter oberoende av var 

i världen de befinner sig. 

 

Sandra Ahlinder & Anna Hoffman 

If it doesn’t spread it’s dead - en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på 

marknaden och med hjälp av mediekanaler sprider sitt varumärke 

 


