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Abstract! 
The evolution of the media landscape and the introduction of social media have increased the 

number of communication channels tremendously during the last decade. These new channels 

have also made an impact on the information control, which has shifted focus from organisations 

to consumers. In order to communicate one coherent image in the numerous existing channels, 

organisations need to create strategies that take this into account and makes sure the same 

messages are communicated through all channels. One way to do this is to use integrated 

marketing communication (IMC). Since the social media is a relatively new phenomenon, there 

is no clear way of how to include social media into an IMC strategy. Therefore, a case study was 

conducted to investigate how a organization could include social media when developing IMC 

strategies. The findings suggest that organisations can work integrated over the marketing 

disciplines and include social media in channels and content in the IMC strategies.  
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1 Inledning 
Konsumenternas växande information och kunskap, fragmenteringen av traditionell media så 

som TV och press, samt uppkomsten av nya kommunikationskanaler är variabler som idag 

påverkar organisationers marknadskommunikation (Kotler & Keller 2012, s. 494). 

Marknadskommunikation kan ses som det sätt som marknadsförare använder sig av för att 

informera, övertala och påminna konsumenter om sitt varumärke (Keller, 2001). Traditionellt 

sett finns fem områden som en organisation använder sig av för att kommunicera med sina 

konsumenter. Detta kallas marknadskommunikationsmix och innehåller kanalerna annonsering, 

personlig försäljning, annonsstöd, PR och direktmarknadsföring. (Parment, 2008, s. 204) I 

samband med det ständigt växande antalet kanaler att kommunicera via, har det idag blivit 

viktigt för marknadsförare att navigera bland dessa. För att lyckas med detta kan organisationer 

lägga en strategi för integrerad marknadskommunikation (IMK). Genom att integrera alla kanaler 

för marknadskommunikation blir budskapet i marknadsföringen mer enhetligt och 

kommunikationen följer en röd tråd. (Kotler & Keller, 2012, s. 496) Ur ett varumärkesperspektiv 

handlar detta om att kommunicera budskap till konsumenter, detta kallas 

varumärkeskommunikation. (Kliatchko, 2001) 

 

Sociala medier (SM) är ett fenomen som fått ett stort genomslag de senaste åren (Nygren & 

Wadbring, 2013, s. 333) och i marknadschefsbarometern, en aktuell undersökning som gjorts av 

tidningen Dagens Media i februari 2015, svarade 63 % av de 104 tillfrågade marknadscheferna 

att SM var den viktigaste marknadsföringskanalen (Djerf, 2015, s. 5). En förekommande 

definition av SM är: ”Social Media is a group of Internet-based applications that build on the 

ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange 

of User Generated Content.” (Kaplan & Haenlein, 2010, s.61). Web 2.0 är en plattform där 

innehåll och applikationer ständigt skapas och ändras av alla deltagande användare och User 

Generated Content är innehåll som är skapat av användarna av en webbtjänst, ofta ett socialt 

medium. SM kan därmed beskrivas som internet-baserade plattformar som bygger på innehåll 

skapat av användare. (Kaplan & Haenlein, 2010)  

 

Huvudkonceptet bakom SM är att dela och ta del av information av och med personer i sin 

omgivning, enkelt uttryckt att vara social online. (Agresta, Bough & Miletsky, 2011, s. 2) Idag 
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behöver inte konsumenter nöja sig med att ta del av information, de kan även vara aktiva i 

skapandet. Detta leder till att konsumenter förväntar sig att få vara aktiva i kommunikationen 

med organisationer. Den tidigare ensidiga kommunikationen, där enbart organisationer talade till 

konsumenter, har genom SM ersatts av en tvåvägskommunikation och word-of-mouth (WOM). 

WOM är en viktig aspekt av varumärkesbyggande då konsumenter delar med sig av sina åsikter 

och erfarenheter med andra i sin omgivning vilket skapar trovärdighet och relevans. (Keller, 

2013, s. 246) Tvåvägskommunikationen leder följaktligen till att organisationer tvingas anpassa 

sina kommunikationsstrategier efter de nya förutsättningarna som SM fört med sig. (Hanna et al., 

2011)  

 

Då SM traditionellt sett inte setts som en kanal för marknadskommunikation, saknas fullständig 

forskning rörande hur SM skall inkluderas i organisationers marknadskommunikationsmix vid 

utformandet av IMK-strategier. (Pomirleanu et al., 2013; Mangold & Faulds, 2009). Detta leder i 

sin tur till att marknadsförare saknar en fullständig kunskap för SM:s roll i organisationers 

marknadskommunikation, samtidigt som allt fler organisationer aktivt använder sig av SM för att 

stärka sitt varumärke. Trots att SM är ett snabbt växande ämnesområdet i 

marknadsföringstidsskrifter och spås bli ett av de mest välutforskade områdena inom 

marknadsföring åren framöver (Pomirleanu et al., 2013), finns därmed kunskapsglapp. Mangold 

och Faulds (2009) resonerar om att SM kan ses som ett hybridinslag i 

marknadskommunikationsmixen, då det kompletterar den traditionella envägskommunikationen 

med ett förstärkt WOM, vilket ger upphov till tvåvägskommunikation. (Mangold & Faulds, 

2009)  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att fastställa hur organisationer kan inkludera SM i 

marknadskommunikationsmixen vid utveckling av IMK-strategier. Fokus ligger på att undersöka 

hur organisationer kan använda SM som en kanal i marknadskommunikationsmixen i ett 

långsiktigt och varumärkesbyggande perspektiv. Detta sker genom en undersökning av 

fenomenet SM där intervjuer utförts med ett antal SM-experter samt genom att undersöka ett 

praktiskt fall i form av en fallstudie, med utgångspunkt från Kliatchkos teoretiska IMK-

konstruktion samt Mangold och Faulds teori rörande SM som en hybridmix av 

marknadskommunikationsmixen. Syftet är att få en djupare förståelse för kopplingen mellan SM 
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och IMK och hur organisationer kan ta tillvara på de möjligheter som SM genererar genom att 

aktivt inkludera SM som en kanal i IMK-strategin. Då kopplingen mellan dessa är relativt 

outforskat ämnar uppsatsen ligga till grund för vidare forskning inom ämnet genom att besvara 

forskningsfrågan: Hur kan organisationer inkludera SM i marknadskommunikationsmixen vid 

utvecklandet av IMK-strategier?                                                   

1.2 Disposition 

Inledningsvis presenteras det teoretiska ramverk som utgör grunden för uppsatsens 

analysverktyg. Därefter följer ett metodkapitel där fallstudien presenteras, vilket följs av 

intervjumetod, operationalisering samt metodkritik. Vidare följer ett empiriskt diskussionskapitel 

som delas upp i två avsnitt; den generella bilden av SM samt empiri kopplat till fallstudien. 

Därefter presenteras en analys enligt analysverktyget och ett svar på forskningsfrågan 

presenteras i efterkommande slutsats. Slutligen följer en diskussion med rekommendationer för 

framtida forskning inom ämnet.  
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2 Teori  

2.1 Tidigare forskning  

Den teoretiska genomgången ämnar ge en djupare insikt och förståelse för teorier kring IMK och 

varumärkeskommunikation, samt införandet av SM i IMK. Det finns ett brett utbud av artiklar 

rörande IMK respektive SM, däremot är informationen begränsad rörande kopplingen mellan 

dessa två. Forskningen kring IMK närmar sig fenomenet på olika sätt och det finns en stor 

spridning i åsikter kring definitionerna. (Kliatchko, 2006) Den generella bilden av IMK kretsar 

dock kring uppfattningen av att flera typer av kommunikationsalternativ anammas och att dessa 

alternativ designas efter att reflektera innehållet i andra kommunikationskanaler (Keller, 2001). 

Keller anser att marknadsförare kan skapa synergi i IMK genom att välja en mängd olika 

kommunikationsalternativ som har en gemensam mening och som även kompletterar varandra så 

att summan blir större än de separata delarna när de väl integreras med varandra (Keller, 2013, s. 

247ff).  

I artikeln Twenty Years of IMC utreder Jerry Kliatchko och Don Schultz trenderna inom 

forskning av IMK från fenomenets ursprung i tidigt 90-tal fram till år 2006, med syfte att tillföra 

ett teoretiskt bidrag i form av en mer accepterad och passande definition av IMK. Kliatchko och 

Schultz resonerar kring hur internet och SM kommit att ändra organisationers inställning till 

konsumenter och att acceptansen ökat kring konsumentens ökade kontroll. Artikeln avslutas med 

en slutsats om att IMK är ett strategiskt verktyg drivet av konsumentfokus. (Kliatchko & Schultz, 

2014)  

I artikeln Revisiting the IMC construct definierar Kliatchko IMK som: “IMC is an audience-

driven business process of strategically managing stakeholders, content, channels, and results of 

brand communication programs.” (Kliatchko, 2008, s. 140). Kliatchko resonerar kring innehåll 

och anser, till skillnad från tidigare forskning, att detta har en central roll i IMK då det bidrar till 

beteendemässiga effekter av målgruppen. Kliatchko anser att det är avgörande då hans definition 

av IMK fokuserar kring målgruppen. Vidare beskriver han planeringen av kanaler mer ingående 

än tidigare IMK-definitioner, då han understryker vikten av preferens och relevans som 

avgörande faktorer för att välja rätt kommunikationskanaler. Han beskriver också vikten av att 

utnyttja alla kontaktpunkter mellan organisationer och konsumenter för kommunikation, i stället 

för att endast se till de traditionella medierna, såsom TV, radio och press. (Kliatchko, 2008) 
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Uppsatsen behandlar Kliatchkos IMK-konstruktion, då den upplevs mest applicerbar i samband 

med SM, då Kliatchko resonerar kring konsumenternas ökade inflytande på marknaden och 

vikten av en målgruppsfokuserad IMK. Detta synsätt ligger i linje med Mangold och Faulds 

artikel som även ingår i det teoretiska ramverket. Denna väl citerade artikel presenterar en 

sammankoppling mellan SM och marknadskommunikationsmixen, då SM beskrivs som ett 

hybridelement av marknadskommunikationsmixen. Mangold och Faulds artikel utgår dock från 

en äldre definition av IMK än Kliatchko, som bygger på det traditionella 

kommunikationsparadigmet som utmärks av en högre grad av kontroll från organisationen. 

(Mangold & Faulds, 2009) Kliatchko utgår dock från en uppdaterad version av paradigmet, som 

tillåter publiken att vara både skapare och mottagare av innehåll (Kliatchko, 2008). Trots att 

Kliatchko till viss del resonerat kring SM, har han inte beskrivit hur organisationer aktivt ska 

inkludera SM som en kanal i IMK-strategier.  Baserat på informationen ovan består uppsatsens 

teoretiska avsnitt av Kliatchkos IMK-definition samt Mangold och Faulds resonemang kring SM 

som ett hybridelement i marknadskommunikationsmixen. 

2.2 Kliatchkos IMK-konstruktion 

Enligt Kliatchko, kan strategier för IMK användas för att integrera relevanta kanaler för 

marknadskommunikation så att budskapet i marknadsföringen blir samstämmigt och 

varumärkeskommunikationen följer en röd tråd. Dessutom anser han att effekten blir starkare när 

konsumenten möts av samma budskap på olika kanaler samtidigt. (Kliatchko, 2001) 

Kliatchkos definition består av två olika delar: IMK som en målgruppsdriven affärsprocess samt 

de fyra pelarna av IMK: intressenter, innehåll, kanaler och resultat (Figur 1). IMK som en 

affärsprocess beskriver vikten av integration med ett flertal områden inom en organisation. IMK 

ska inte bara ses som en process som rör marknadsföring och kommunikation, utan som en 

process som ska genomsyra alla funktioner inom en organisation. Även termen målgruppsdriven 

nämns i Kliatchkos definition, då han påstår att detta är den centrala utgångspunkten i IMK och 

att alla affärsbeslut ska tas med målgruppen i åtanke. Pelarna är elementen som utgör grunden 

för IMK och alla påverkar organisationens varumärkeskommunikation. Då IMK-strategier kan 

ses som en process, följer de fyra pelarna ingen specifik ordning och påverkar varandra i vardera 

riktning. (Kliatchko, 2008)  
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När en IMK-strategi är genomförd kan pelarna användas som ett verktyg för att utvärdera 

program för varumärkeskommunikation och göra förbättringar inför framtiden (Kliatchko, 

2008). Kliatchko (2005) använder sig av Schultz och Schultz (1998) definition av 

varumärkeskommunikation vilken, som nämnt, beskriver alla former av kommunikation, 

marknadsföringselement och aktiviteter som funktioner som påverkar relationen mellan 

intressenter och varumärke. Simpelt uttryckt är varumärkeskommunikation allt som ett 

varumärke kommunicerar (Kliatchko, 2001). Nedan följer en presentation över de fyra pelarna 

och det är dessa som uppsatsens analysverktyg fokuserar på. De har valts ut då de upplevs 

applicerbara på en fallstudie eftersom de är konkreta och tydligt går att undersöka. Dessutom 

lägger Kliatchko själv ett tungt fokus på dessa pelare i beskrivningen av IMK i sina artiklar, 

vilket gör pelarna relevanta i IMK-sammanhanget. (Kliatchko, 2008) 

                    

(Figur 1, Four pillars of IMC, Kliatchko, 2008)     
 

Intressenter 

Termen refererar till de relevanta grupper som en organisation integrerar med och därmed de 

som marknadsförare vill attrahera med hjälp av marknadsföring. Kliatchko menar, i 

samstämmighet med Schultz och Schultz (1998), att intressenterna kan delas upp i en extern och 

en intern del. De interna intressenterna är personer inom organisationen, som exempelvis 

anställda och ledningen. Att bygga positiva relationer med de interna intressenterna är viktigt då 

det skapar lojalitet bland de anställda. Det är viktigt att länka marknadsföringsaktiviteterna 
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gentemot de externa intressenterna med intern marknadsföring inom organisationen. Detta 

motiverar de anställda att implementera strategier som gör dem konsumentorienterade. (Rafiq & 

Ahmed, 2000)  

 

De externa intressenterna är befintliga och framtida konsumenter samt andra personer utanför 

organisationen. För att nå ut till de externa intressenter är det viktigt att fokusera på vilka behov 

och krav dessa har och på ett effektivt sätt ta till vara på detta i syfte att skapa långsiktiga och 

lönsamma konsumentrelationer. (Kliatchko, 2008) Viktigt i sammanhanget är även att en 

organisation inte kontrollerar eller manipulera publiken, utan försöker hitta effektiva sätt att lösa 

problem och skapa ett positivt mervärde (Kliatchko, 2005). En organisations målgrupp är en del 

av organisationens externa intressenter (Kliatchko, 2008). Fokus kommer i fortsättningsvis att 

ligga på målgruppen vid diskussion av de externa intressenterna.  

 

Vidare beskriver Kliatchko i sin artikel från 2005 att ett intressentfokuserat IMK är 

utgångspunkten för att skapa varumärkeskommunikation som matchar samtliga intressenters 

externa och interna behov. Detta kan göras genom att jobba med bland annat 

konsumentutvärderingar och budskapsutformning. Tydliga visioner och strategier inom 

organisationen, kan även enligt Kliatchko, gynna både externa och interna intressenter. 

(Kliatchko, 2005) 

 

Innehåll 

Det är viktigt att särskilja innehåll i IMK mellan två begrepp; budskap och incitament. Budskap 

refererar till varumärkeskoncept, idéer, associationer samt allt annat värde som marknadsförare 

överför till konsumenter. Incitament är däremot kortsiktiga erbjudanden eller belöningar till 

konsumenter (Kliatchko, 2008). I samband med uppkomsten av icke-traditionell media och 

konsumenternas nya medievanor, kan konsumenter idag själva bestämma vilken medieform de 

vill exponeras av och hur mycket tid de vill ägna åt varje medium. Kliatchko hävdar därmed att 

marknadsförare måste inse att det är konsumenterna som väljer hur de vill ta in meddelanden och 

dess innehåll. Vidare resonerar Kliatchko över att innehåll både kan vara kontrollerat och 

okontrollerat. Kontrollerat budskap och incitament planeras och diskuteras av marknadsförare 
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och kommunikationsbyråer, medan okontrollerat innehåll är oförutsägbart och oplanerat. Det är 

viktigt att kontrollerat innehåll är kreativt, övertalande och konsistent, vilket ligger i linje med  

den initiala förståelsen av IMK-konceptet. (Kliatchko, 2005) 

  

Den aktuella utvecklingen i innehållskapande skiljer sig från det traditionella och linjärana 

masskommunikationsparadigmet, där media och marknadsförare har rollen som innehållskapare 

och där konsumenterna enbart ses som mottagare (Figur 2). Det nya interaktiva paradigmet av 

innehållskapande tillåter publiken att vara både skapare och mottagare av innehåll (Kliatchko 

2008). Detta pekar på behovet av en målgruppsfokuserad utgångspunkt i organisationers IMK-

strategi, som diskuteras i avsnittet ovan om intressenter. I samband med uppkomsten av nya 

medieplattformer skapas nya sätt för innehållskapande och interaktivitet, gensvar och 

konversationer mellan målgrupper. Kliatchko hävdar att detta bidrar till att marknadsförare 

kommer brottas med nya olösta frågor relaterat till innehållsskapande i dessa kanaler. (Kliatchko 

2008) 

 

Kanaler  

Ett fenomen som idag är centralt inom IMK är den expansion som skett av antalet 

kommunikationskanaler. IMK ger en bredare förståelse för hur man kan utnyttja andra kanaler 

utöver traditionell media, såsom TV, press och radio, i syfte att finna nya sätt att marknadsföra 

sig. Idag fokuserar organisationer inte enbart på vad som traditionellt betraktats som 

kommunikationskanaler. Snarare ska alla tillfällen då blivande och nuvarande konsumenter 

kommer i kontakt med ett varumärke ses som en möjlig kanal för marknadskommunikation. 

(Kliatchko, 2008; Schultz & Schultz, 1998) 

 

En vanlig missuppfattning är dock att organisationer ska tvinga till sig så mycket kontakt som 

möjligt med konsumenter för att uppnå maximal exponering. Tvärtemot, ska organisationer se 

IMK som ett sätt att planera en strategi utifrån ett konsumentperspektiv. Marknadsförare bör 

därmed utvärdera genom vilka kanaler som relevanta konsumenter kan nås mest effektivt, 

snarare än att nå ut till konsumenter via alla tillgängliga kanaler. Detta är av stor vikt, då 

förståelse för hur och var konsumenter vill bli nådda, enligt Kliatchko, är viktigare än budskapet 

som kommuniceras. Om en organisation har insikter om hur deras konsumenter vill bli nådda, 
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kan de anpassa sin varumärkeskommunikation så att den överensstämmer med detta och på så 

sätt skapa ett starkare varumärke. Om målgrupper inte nås på rätt sätt är 

marknadskommunikationen obetydlig. (Kliatchko, 2008)  

 

Den nya bredden av tillgängliga kanaler har därmed påverkat konsumenters beteende vid 

mediekonsumtion. Viktigt att poängtera är att det finns en stor mängd SM-kanaler som i sin tur 

har olika syften och som kan användas på olika sätt. (Kliatchko, 2008) Uppsatsen kommer att 

fokusera på SM-kanaler som verktyg för relationsbyggande tvåvägskommunikation och inte 

kanaler som fokuserar på envägskommunikation, såsom exempelvis sökordsoptimering och 

annonsering. Tyngdpunkten kommer därmed ligga på användandet av SM som en 

kommunikationskanal via organisationsprofiler samt kampanjer.  

 

Resultat  

Den höga graden av komplexitet i medielandskapet och uppkomsten av nya kanaler bidrar till 

komplikationer vid mätningar av resultat. Centralt i Kliatchkos IMK-konstruktion är strävan efter 

att varje IMK-strategi ska ansvara för de resultat den medför. I Kliatchkos IMK-konstruktion 

mäts därför resultatet med hjälp av beteendemässiga variabler som går att mäta kvantitativt, som 

exempelvis faktiska konsumentköp eller avkastning på investerat kapital. Detta skiljer sig 

därmed från traditionella sätt att mäta marknadsföring, då mjuka variabler såsom 

varumärkeskännedom och konsumenters preferenser ofta mäts. Dessa variabler anser Kliatchko 

är svåra att mäta i relation till de IMK-investeringar som gjorts. Genom att mäta resultaten 

kvantitativt säkerställs att organisationers IMK-strategier fokuserar på lönsamma målgrupper och 

marknader, samt på de kanaler som effektivt når dem. (Kliatchko, 2008) 

2.3 Sociala medier som en hybrid av marknadskommunikationsmixen 

Mangold och Faulds inleder sin artikel Social media: The new hybrid element of the promotion 

mix med att beskriva att uppkomsten av SM har påverkat IMK- verktyg och strategier för att 

kommunicera med konsumenter. Författarna beskriver även inledningsvis hur SM enligt dem, 

har två sammanhängande roller på marknaden. Den första är att SM låter organisationer tala till 

sina konsumenter och den andra att SM tillåter konsumenter att prata med varandra. SM:s första 

roll överensstämmer med användandet av de traditionella IMK-verktygen, medan den andra 

rollen är ny och unik. Den andra rollen av SM är en förlängning av den traditionella WOM, när 
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konsumenter pratar med varandra, och det unika ligger i mängden personer man enkelt kan nå ut 

till. Det är inte ovanligt att missnöjda konsumenter pratar med andra om sina åsikter, men med 

SM kan detta få en stor viral spridning. Mangold och Faulds lyfter därmed frågan hur denna 

makt kan utnyttjas till organisationers fördel. Samtidigt som organisationer inte har möjlighet att 

direkt kontrollera meddelanden som sker konsument-till-konsument, har de möjlighet att försöka 

påverka konversationerna som konsumenterna har sinsemellan. (Mangold & Faulds, 2009) 

 

Författarna hävdar att SM är ett hybridelement av marknadskommunikationsmixen, eftersom SM 

kombinerar den traditionella envägskommunikationen med en förstärkt WOM bland 

konsumenterna. Frekvensen av informationen samt WOM-effekten är något som marknadsförare 

inte kan påverka. (Mangold & Faulds, 2009) Konsumenternas förmåga att kommunicera med 

varandra begränsar idag den kontroll som organisationer kan ha över innehåll och spridning, 

vilket påverkar hur konsumenter mottar och reagerar på information. Mangold och Faulds 

understryker att detta gör att marknadsförare söker vägar att föra in SM i deras IMK-strategier. 

Författarna hävdar därmed att det traditionella kommunikationsparadigmet som bygger på den 

klassiska marknadskommunikationsmixen som IMK utgår från, måste göra plats för en ny faktor. 

Det nya paradigmet bör inkludera alla typer av SM som ett potentiellt verktyg att utforma och 

implementera IMK-strategier för organisationer. (Mangold & Faulds, 2009) 

 

Det traditionella kommunikationsparadigmet och det nya kommunikationsparadigmet  

Inom det traditionella kommunikationsparadigmet är marknadskommunikationsmixen, som 

exempelvis reklam och PR, koordinerade för att utveckla en IMK-strategi och skapa en 

samstämmig bild av organisationen. Innehållet, frekvensen, timingen och 

kommunikationskanalen bestämdes då av organisationen och deras agenter, såsom PR- och 

reklambyråer. Det genererade informationsflödet var i allmänhet begränsat till den personliga 

kontakten och WOM-kommunikation mellan enskilda konsumenter, som hade minimal påverkan 

på dynamiken på marknaden på grund av den begränsade spridningen. (Mayzlin, 2006) Detta 

paradigm har länge fungerat som ram för utvecklingen av IMK-strategier. Organisationen och 

dess betalda agenter har utvecklat budskap och fört dessa vidare till konsumenter oavsett om de 

velat ta del av kommunikationen eller ej. (Mangold & Faulds, 2009) 
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I den nya eran av SM har marknadsförares kontroll över innehåll, timing och frekvens 

försvagats. I det nya paradigmet styrs inte informationen längre i lika stor utsträckning av 

organisationer och dess betalda agenter, som PR- och reklambyråer, utan informationsflödet 

genereras till större del av individuella konversationer mellan konsumenterna, vilket stärkt 

konsumenternas makt på marknaden (Figur 3). (Mangold & Faulds, 2009)  

2.4 Sammankoppling av teori och analysmodell 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis fokusera på kopplingen mellan Kliatchkos IMK-pelare samt 

Mangold och Faulds syn på SM som ett hybridelement av marknadskommunikationsmixen. 

Analysverktyg som tillämpas är därmed en sammanslagning av de fyra IMK-pelarna och SM-

hybriden (Figur 4) i syfte att besvara frågeställningen.  Nedan följer en sammanfattning av teorin 

samt en beskrivning av analysverktyget. 

         

Varumärkeskommunikation är, som ovan nämnt, allt en organisation kommunicerar ut externt 

och som rör dess varumärke. Därmed ska varumärkets kontaktpunkter integreras till en helhet för 

att budskapet ska bli samstämmigt och relevant. IMK bli därmed ett verktyg för att integrera alla 

delar av en långsiktig varumärkeskommunikation. (Kliatchko, 2001) Kliatchko understryker att 

detta gör planering och implementering av IMK till något mer än att enbart koordinera 

marknadskommunikationsverktyg i syfte att skapa en samstämmig bild av varumärket. Dessutom 

innebär IMK en utvärdering av programmen för varumärkeskommunikation, vilket i sin tur 

förklarar de dubbelriktade pilarna mellan IMK och varumärkeskommunikation i modellen. 

(Kliatchko, 2005) I modellen finns även en koppling mellan alla fyra pelare och 

varumärkeskommunikation. Trots att pilarna från IMK-pelarna enbart går nedåt, påverkar dessa 

fyra komponenter varumärkeskommunikationen, då alla pelare ingår i IMK. (Figur 4) 

 

Intressenter 

Att externa intressenterna står i fokus i utformandet av IMK-strategier förutsätter att de även står 

i fokus vid skapandet av program för varumärkeskommunikation. De externa intressenterna ska 

vara kärnan av IMK-processen för att organisationer ska kunna bygga långvariga relationer med 

sina kunder. Det blir därmed även viktigt att varumärkeskommunikationen riktas till och 

anpassas efter dessa intressenter, då kommunikationen annars blir irrelevant. (Kliatchko, 2005) 
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Innehåll 

Innehållet har en inverkan på organisationens program för varumärkeskommunikation, då det 

påverkar konsumenternas syn på varumärket. Detta är något organisationer måste ta till sig i 

utformandet av program för varumärkeskommunikation och det gäller därmed att anpassa 

programmen så de inkluderar det innehåll som engagerar konsumenterna. (Kliatchko, 2008)  

 

Kanaler 

När en organisations kanaler koordineras och fördelas på ett strategiskt sätt kan det resultera i en 

förstärkt varumärkeskommunikation, då de kan anpassa sin varumärkeskommunikation så att 

den överensstämmer med konsumenternas preferenser. Målet är att nå ut till målgruppen genom 

att kommunicera ut ett starkt varumärke genom rätt mix av kanaler. (Kliatchko, 2005)  

 

Resultat 

Resultatet av IMK kan kopplas till organisationers program för varumärkeskommunikation då 

organisationen genom att utvärdera resultaten av IMK kan förbättra områden som inte fick 

önskad effekt (Kliatchko, 2005). Centralt är att IMK-strategier har ett positivt resultat för 

organisationen. (Kliatchko, 2008) Viktigt är att notera att IMK-processen är något som sker över 

tid och att man måste ta hänsyn till detta när man utvärderar resultatet, vilket blir viktigt för att 

kunna bygga en starkare grund för framtida program för varumärkeskommunikation. (Kliatchko, 

2005) 

     

Slutligen har komponenten SM lagts in i Kliatchkos modell över IMK inom pelaren kanaler, då 

SM är en ny typ av kommunikationskanal i marknadskommunikationsmixen. Med utgångspunkt 

i Mangold och Faulds teori kan SM ses som ett hybridelement av 

marknadskommunikationsmixen, eftersom SM kombinerar den traditionella 

envägskommunikationen, där organisationer pratar till konsumenter med en förstärkt WOM. 

(Mangold & Faulds, 2009) Då SM läggs in i pelaren kanaler, ingår komponenten i IMK-

processen och påverkar och påverkas av de övriga pelarna. Detta betyder att SM påverkar 

samtliga pelare och därmed hela organisationens IMK-process, då modellens komponenter 
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samverkar. Denna IMK-process har följaktligen inverkan på varumärkeskommunikationen och 

tvärtom, vilket betyder att införandet av en ny kanal kan påverka organisationens varumärke.    

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 4, sammankoppling teori)  
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3 Metod 
Uppsatsens empiriska diskussion består av en icke-standardiserad, kvalitativ undersökning i form 

av semi-strukturerade intervjuer samt en fallstudie på Fastighetsbyråns SM-kampanj Sambotestet 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 321). Till hjälp har experter inom SM och 

marknadsföring samt anställda på Fastighetsbyrån intervjuats. Sekundärdata har även hämtats 

från Fastighetsbyrån och den anlitade PR-byråns hemsidor.  

3.1 Fallstudie 

Fallstudien baseras på Fastighetsbyråns Facebook-kampanj Sambotestet. Då SM är ett abstrakt 

fenomen ämnar fallstudien att presentera SM i ett konkret sammanhang. Uppsatsen fokuserar på 

ett fall, eftersom det möjliggör en mer djupgående analys. (Saunders et al., 2009, s. 145ff) 

Fallstudien har även smalnats av till en inbyggd fallstudie, då fokus ligger på 

marknadsavdelningens aktioner i samband med den undersökta kampanjen och inte hela 

organisationens agerande. (Saunders et al., 2009, s. 147) Valet att undersöka Sambotestet var ett 

strategiskt och medvetet val, då kampanjen var lyckosam och blev en viral succé i Sverige. Det 

upplevdes viktigt att undersöka en relevant SM-kampanj som kunde ligga till grund för att förstå 

kopplingen mellan IMK och SM och därmed besvara uppsatsens frågeställning.  

 

Fastighetsbyrån grundades 1966 och är ett helägt dotterbolag till Swedbank. De är idag Sveriges 

ledande mäklarkedja med omkring 250 kontor och 15 000 medarbetare runtom i Sverige. 

Fastighetsbyrån har huvudkontor i Stockholm och alla lokala mäklarkontor är franchisetagare. 

(Fastighetsbyran.se, 2015) Fastighetsbyråns självtest Sambotestet lanserades med hjälp av PR-

byrån Wenderfalck på Facebook sommaren 2013. Visionen var att bygga goda relationer mellan 

Fastighetsbyråns varumärke och allmänheten. Lösningen blev engagemangsdriven 

kommunikation på plattformen Facebook. Målet med kampanjen var att öka antalet följare till 

Fastighetsbyråns Facebook-sida på ett engagerande sätt. Med endast ett klick fick användaren 

veta vem som var hens perfekta sambo och i version två gavs dessutom förslag på lediga 

bostäder att flytta in i. Sambotestet blev en viral succé, med över 3,7 miljoner användare, varav 

1,3 miljoner valde att dela sitt resultat via sin Facebook-sida. Enligt Wenderfalck är Sambotestet 

en av Sveriges mest framgångsrika SM-kampanj någonsin, när det kommer till ökning av antalet 

följare på Facebook. (Wenderfalck.com, 2015)  
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3.2 Urval  

Undersökningens respondenter valdes ut genom en sekventiell urvalsprocess, då respondenterna 

valdes utifrån deras relevans till forskningsfrågan och adderas allt eftersom undersökningen 

utvecklades (Bryman, 2012, s. 418). Denna strategi var passande eftersom en generell 

undersökning av SM gjordes först med SM-experter och forskningsfrågan utvecklades efter 

denna. Tre av SM-experterna valdes på grund av de arbetar eller arbetat som konsulter för 

Fastighetsbyrån och kunde ge en objektiv bild av Sambotestet. Resterande tre experter valdes på 

grund av deras långa och övergripande kunskap inom marknadsföring och kommunikation via 

både traditionella kanaler samt SM. På Fastighetsbyrån intervjuades samtliga anställda på 

marknadsavdelningen; presschef, chef för digitala medier, marknads- och reklamchef samt den 

före detta marknadschefen som var anställd under Sambotestet. Intervjuerna med 

Fastighetsbyrån och SM-experterna som jobbar med Fastighetsbyrån ligger därmed till grund för 

den fallstudie som uppsatsen bygger på. (Tabell 1) 

3.3 Intervjumetod 

Uppsatsen bygger på en intervjustudie baserad på tio stycken semi-strukturerade, enskilda 

intervjuer som till största del skett på plats där undersökarna suttit ned med respondenten under 

cirka 45 till 60 minuter. Vid ett fåtal intervjuer har telefonintervjuer utförts. För att fånga 

resultatet har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats. (Saunders et al., 2009, s. 321) Vid 

intervjuerna fanns en lista på teman som skulle utredas, vilket är utmärkande för semi-

strukturerade intervjuer. Frågor anpassades därmed efter respondenterna och vilken 

organisatorisk kontext personerna i fråga befann sig i. Frågornas ordningsföljd har även varierat 

beroende på hur konversationen flutit på, vilket även är utmärkande för semi-strukturerade 

intervjuer. (Saunders et al., 2009, s. 320) Den största skillnaden fanns i de frågor som rörde 

Sambotestet och de som ställdes till experterna som inte varit delaktiga i Sambotestet och som 

därmed var mer generella.  

 

Intervjuguiden har bestått av öppna, undersökande och specifika frågor. De öppna frågorna 

användes för att tillåta respondenterna att definiera och beskriva situationer eller begrepp, vilket 

uppmuntrade intervjupersoner att svara fritt och okontrollerat. (Saunders et al., 2009, s. 337) De 

undersökande frågorna användes främst vid frågor om Sambotestet och hade samma grund som 

de öppna frågorna, med ett specifikt fokus på Sambotestet. Stängda frågor rörande Sambotestet 
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ställdes också till anställda på Fastighetsbyrån i syfte att få fram specifik information och 

bekräfta fakta rörande Sambotestet. (Saunders et al., 2009, s.338) 

3.4 Operationalisering av teori 

Se tabell 2 i appendix.  

3.5 Metodkritik 

Reliabilitet och validitet är två faktorer att fokusera på för att minska chansen att ett resultat eller 

ett svar på en forskningsfråga blir fel. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig informationen är och 

om undersökningen gett samma resultat om ett annat fall hade studerats av en annan person vid 

ett annat tillfälle. (Saunders, 2009, s. 156) För att kringgå problematiken med reliabilitet är det 

genom hela uppsatsen hänvisat om meningsskiljaktigheter eller samstämmighet funnits, detta har 

skapat en mer verklighetstrogen bild av kampanjen. Dessutom intervjuades både interna och 

externa personer som jobbat med kampanjen Sambotestet.  

 

Vidare innebär den interna validiteten att undersökaren verkligen mäter det man vill mäta 

(Bryman, 2012, s. 47). Det skulle i uppsatsens fall innebära i fall en fallstudie av Sambotestet 

kan ge svar på frågan rörande SM:s inkludering i IMK. För att stärka validiteten har författarna 

ständigt kopplat fallstudien till forskningsfrågan för att konstatera om fallstudiens olika delar är 

relevanta för att kunna svara på frågan. Fokus har varit att ständigt fokusera på denna koppling 

och ha ett tydligt syfte med varje redovisad och analyserad del av Sambotestet. Det finns även en 

medvetenhet om att rekommendationer och generella slutsatser kring SM:s inkludering i IMK-

strategier inte kan göras då endast ett fall undersökts, vilket utgör den externa validiteten 

(Bryman, 2012, s. 47). Med utgångspunkt från detta finns en förståelse för att resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om en annan, mindre lyckosam fallstudie studerats. Analysen och 

slutsatserna gällande Sambotestet kan dock fungera som en guide för organisationer i liknande 

fall när förutsättningarna, verktygen och målen stämmer överens med Fastighetsbyråns.  
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4 Empirisk diskussion 
Nedan presenteras uppsatsens empiriska diskussion som består av insamlad data från 

intervjustudien. Inledningsvis presenteras resultatet från den generella undersökningen av SM 

och därefter fallstudien Sambotestet. För att göra kapitlet tydligare har samtliga delar disponerats 

efter Kliatchkos fyra pelare. I det första avsnittet har sex stycken respondenter intervjuats som 

alla går under benämningen SM-experter. I det andra avsnittet har fallstudien Sambotestet 

undersökts med hjälp av fyra intervjuer med anställda på Fastighetsbyråns marknadsavdelning 

samt tre SM-experter som intervjuades i den generella undersökningen och som även är anställda 

konsulter för Fastighetsbyrån.  

4.1 Generell bild av SM  

SM och intressenter 

Vid den första intervjufrågan, där respondenterna blev ombedda att definiera SM och 

kommunikation på SM, fanns ett återkommande fokus kring intressenter. Rudwall (2015) 

definierar SM som framåtlutande användning, det vill säga interaktion och engagemang. Han 

beskriver även att SM möjliggör dialog och spridning mellan konsumenter. Barvaeus (2015) och 

Selguson (2015) definierar SM som kommunikation mellan människor i olika nätverk. Samtliga 

intervjupersoner var överens om att organisationer även ska välja kanaler ur ett 

konsumentorienterat perspektiv. (Selguson, 2015; Barvaeus, 2015; Steinwall, 2015; Rudwall, 

2015; Löwkrantz, 2015; Pallin, 2015)  

 

“Man måste analysera var målgrupperna finns och hur man kan komma in på ett 

naturligt sätt för att nå sina målgrupper. På SM finns en möjlighet till dialog och 

spridning. Och att man inte kan kontrollera vad som händer, det gäller ju att skapa 

ramar som gör att ens målgrupp agerar.” (Pallin, 2015) 

 

Då SM:s uppkomst medfört en rad nya kanaler att kommunicera via uppstår ett dilemma i att 

hålla en röd tråd i kommunikationen som dessutom stämmer överens med organisationens mål 

och vision gentemot både externa och interna intressenter. Dessutom är ofta flera olika aktörer 

aktiva, exempelvis marknadsavdelning, PR-byråer och annonsavdelningar som utför olika 

aktioner. (Barvaeus, 2015) “Det ställer krav på att medarbetare vet hur man ska agerar i SM 

utifrån varumärkets värden. Det handlar om att kommunicera internt, att det är en del av enheten 
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så man inte isolerar SM som någon egen satellit där man kan göra som man vill.” (Pallin, 2015) 

Det är därmed viktigt att se SM som en naturlig del av sin marknadskommunikation och att de 

interna marknadsföringsdisciplinerna har en dialog. (Vesterberg, 2015) Selguson (2015) 

beskriver: 

 

“Man måste integrera SM i sin marknadskommunikation, för annars kommer det 

inte bli av. Antingen är man på SM och då måste det vara en del av ens 

marknadsplan, budgetar och hur man jobbar. Om man inte gör det kommer SM 

bara vara den där grejen på sidan som inte blir riktigt bra.”  

 

SM och innehåll 

På frågan vad man vill uppnå med SM- aktiviteter samt vilka möjligheter dessa kan generera 

svarade samtliga respondenter att det handlar om att skapa engagemang bland människor. 

(Rudwall, 2015; Barvaeus, 2015; Löwkrantz, 2015; Pallin, 2015; Selguson, 2015; Steinwall, 

2015) Rudwall (2015) jämför med traditionell print och utomhusannonsering, där han beskriver 

konsumenten som mer passiv och där konsumenterna inte själva aktivt väljer vad för budskap 

som hen utsätts för.  

 

I SM hävdar Rudwall (2015) att en delning eller en gilla-markering är ett tecken på att 

konsumenten sett budskapet, bearbetat det och aktivt tagit ställning. Barvaeus (2015) resonerar 

på liknande sätt och beskriver innebörden av att hitta innehåll som genererar samtalsämnen som 

engagerar och aktiverar människor. Både Barvaeus (2015) och Löwkrantz (2015) påstår att det 

finns en möjlighet i att skapa ett innehåll som blir ett samtalsämne i populärkulturen. Lyckas 

man med det kan innehållet få viral spridning. Vidare, anser både Barvaeus och Löwkrantz att 

man idag inte är lika bundna av kanaler längre, det man vill uppnå via SM handlar i första hand 

om att hitta innehållet i form av en idé och ett samtalsämne och att sedan föra det vidare genom 

olika SM-kanaler. Rudwall (2015) beskriver även innebörden av att ta till vara till den 

uppmärksamheten man får från konsumenten: “Se till att du kommunicerar något vettigt. 

Återigen, köpa sig fram kontra ta fram ett innehåll som är bra och intressant. Men att bara posta 

för postandes skulle, utan att ha något att säga, då stör man.”. Steinwall (2015) instämmer: “Om 
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man inte erbjuder innehåll som är intressant och relevant så är det ingen som tycker att man 

förtjänar uppmärksamhet och då blir man inte heller uppmärksammad.”  

 

SM och kanaler 

När det kommer till valet av vilka SM-kanaler som ska användas, anser fem av sex tillfrågade att 

det beror på vilket syfte kommunikationen har, var i produktfasen man ligger och vilken 

målgrupp man vänder sig till (Barvaeus, 2015; Pallin, 2015; Vesterberg, 2015; Löwkrantz, 2015; 

Steinwall, 2015). Grundrekommendationen är att vara aktiv på Facebook, eftersom det är där 

flest svenskar är aktiva. (Rudwall, 2015; Barvaeus, 2015) Pallin (2015) understryker också 

vikten av dialog och relation via SM och att det man vill uppnå med SM är att nå ut till sina 

målgrupper med sitt budskap.  

 

SM och resultat 

I intervjuerna framkommer att mätning av SM handlar om vad organisationen vill uppnå och vad 

det finns för bakomliggande mål. Det kan bland annat handla om att man vill driva trafik till 

hemsidan, få genomförda köp eller öka eller ändra kännedomen om varumärket. Det viktiga är 

att veta vad man vill uppnå och sedan mäta det som är relevant. (Rudwall, 2015; Pallin, 2015) 

“Om man har i strategin att man vill öka kännedomen, skall man mäta hur räckvidden ser ut, om 

man får fler likes, om engagemanget går upp.” (Rudwall, 2015). Steinwall (2015) beskriver 

Facebook-statistik, sökordsanalyser och optimering som bra mätverktyg, men att dessa endast är 

applicerbara i fall då man vill driva trafik. Hon anser att om man vill titta på kännedomen om 

varumärket ska man utvärdera antal följare och hur många som gillar och kommenterar ett inlägg 

på exempelvis Facebook.  

 

SM och marknadskommunikationsmixen 

Samtliga experter svarade ja på frågan om de tycker att SM kan ses som ett hybridelement av 

marknadskommunikationsmixen. (Rudwall, 2015; Barvaeus, 2015; Löwkrantz, 2015; Pallin, 

2015; Selguson, 2015; Steinwall, 2015) Rudvall (2015) beskriver:  

 

”Facebook är en ägd kanal, du kan branda den som du vill och bestämma vad som 

produceras men det är även en dialog, folk kan börja kommentera och integrera 
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kring ditt material, så då är det ju även en förtjänad kanal, makten ligger i 

konsumenternas händer”.   

 

Pallin (2015) beskriver även vikten av att placera SM centralt i en organisation och att det finns 

nya möjligheter kring dialog och relation genom SM, som tidigare inte fanns. Slutligen beskriver 

Barvaeus (2015): 

 

“Som vi ser på SM just nu, tycker jag att det har sin egen plats i marknadsmixen. 

Det handlar ju bara om medel att nå människor på och SM är så nära människor, 

som man aldrig lyckats vara förut. Allt handlar om att det man kommunicerar är 

integrerat i alla kanaler och att det hänger ihop mer än tidigare. Därför ska man inte 

bara se SM som en kanal i sig.”  

 

SM och varumärkeskommunikation 

En stor utmaning för organisationer på SM är att leva upp till den bild som man kommunicerar ut 

till sina konsumenter och det faktum att negativ kritik kan få en snabb viral spridning. Detta 

ställer högre krav på organisationer att hålla sina löften. (Löwkrantz, 2015; Rudwall, 2015) Det 

är därmed viktigt att organisationer inte startar igång SM-kanaler utan att ha resurser och en 

tydlig strategi för hur dessa ska hanteras. Organisationer måste veta varför man ska finnas där 

och ha rätt drivkraft för etableringen. (Barvaeus, 2015; Pallin, 2015) Selguson (2015) påstår: 

“Man måste inse att det kräver engagemang, tid och pengar… Det går inte att copy paste:a 

samma innehåll, allt måste skräddarsys per kanal.” SM har även möjliggjort att åsikter kommer 

upp till ytan på ett tydligare sätt än förut. Konsumenter har alltid diskuterat varumärken och 

organisationer sinsemellan, däremot är det först nu som allmänheten kan se och ta del av detta. 

SM har därmed blivit ett forum för sanning och en effekt blir därmed att organisationer blir mer 

sårbara och synliga samt att alla aktioner recenseras av konsumenter i realtid. (Pallin, 2015) 

 

Samtidigt blir det möjligt för organisationer att kontrollera vilken information som 

konsumenterna nås av. Organisationer har även möjligheten att kommentera relevanta händelser 

i realtid och på så sätt bemöta eventuell kritik. I jämförelse med traditionell PR, där 

organisationens öde låg i händerna på journalister. SM gör det möjligt för organisationer att 
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kringgå denna tredje part och direkt tala till sina konsumenter. Det som däremot inte går att 

kontrollera är hur information tas emot. (Pallin, 2015) Detta kan i sin tur göra det svårare för 

organisationer att hålla en samstämmig bild av sitt varumärke. (Barvaeus, 2015) ”Man måste ha 

samma ton, det handlar om kärnvärden, att man ska kännas igen trots att man kanske riktar sig 

till en annan målgrupp via sociala medier” (Steinwall, 2015). Organisationer måste därmed 

utvärdera sin varumärkesstrategi för att se hur man ska anpassa sin kommunikation på SM för att 

skapa en bra samstämmighet. (Pallin, 2015; Rudwall, 2015; Selguson, 2015) 

 

För att minimera utmaningar kopplat till varumärket måste organisationer inse att SM inte 

fungerar som en envägskommunikation för att trycka ut budskap, utan fokus bör ligga på att 

bjuda in till dialog och debatt (Barvaeus, 2015). Det är även viktigt att hela organisationen har 

kunskap om SM och att medarbetare vet varför och hur de ska agera på SM (Pallin, 2015). 

Därför är det viktigt att allokera resurser till den dagliga hanteringen av SM, vilket gör att 

organisationer kan hantera eventuella kriser och utmaningar snabbare (Barvaeus, 2015; 

Selguson, 2015).   

4.2 Sambotestet 

Nedan presenteras den empiriska diskussion som rör fallstudien Sambotestet.  

4.2.1 Bakgrund Sambotestet 
Fastighetsbyråns självtest Sambotestet lanserades med hjälp av PR-byrån Wenderfalck på 

Facebook sommaren 2013. Fastighetsbyråns vision var att bygga goda relationer mellan 

varumärket och allmänheten. Wenderfalcks uppgift var att öka antalet följare till 30 000 stycke 

(personer som tryckt “Gilla” på deras Facebook-sida) på Fastighetsbyråns Facebook-sida, som då 

var 5000 stycken. Visionen var att göra detta på ett underhållande och lekfullt sätt som fick 

människor att faktiskt vilja interagera med Fastighetsbyrån på Facebook. Detta ledde till 

Sambotestets utformning, att engagera svenskar i att ta reda på vilken av ens Facebook-vänner 

som man passar bäst att bo tillsammans med. För att kunna delta i testet var man tvungen att 

börja följa Fastighetsbyrån på Facebook och testet gav ett incitament för publiken att dela 

resultatet på sin Facebook-sida. (Wenderfalck.com, 2015) 

 

I version två, som lanserades våren 2014, adderades ytterligare en funktion i applikationen, vilket 

gjorde det möjligt att även få se ett förslag på en bostad som man skulle bo i tillsammans med sin 
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nya sambo. Detta gav Fastighetsbyrån en möjlighet att visa upp aktuella bostäder som de hade 

till försäljning. (Barvaeus, 2015; Vesterberg, 2015)  

 

Sambotestet blev en viral succé. Kampanjen har visats över 478 miljoner gånger på Facebook 

vilket medför att varje svensk Facebook-användare i genomsnitt sett Sambotestet cirka 38 

gånger. Sidan har i skrivande stund cirka 508 550 följare. (Wenderfalck.com, 2015) Trots att 

Sambotestet blev en succé, beskriver presschefen Vesterberg (2015) som var ansvarig för 

kampanjen:  

 

“Engagemangsgraden blir ju ganska låg, eftersom det är folk som egentligen inte 

valt att följa oss utan som gjorde det i samband med Sambotestet. Det blir ju bättre 

om man väljer att följa oss för att man är intresserad av innehållet på vår sida.” 

 

SM-experten Rudwall (2015) som även jobbade med Sambotestet beskriver att ett problem med 

Sambotestet var att effekten av kampanjen blev relativt kortsiktig: 

 

“I och med att Sambotestet blev en så stor succé så är det svårt att ta tillvara på den 

extremt stora målgrupp som aktiverade sig. Sambotestet i sig var ju en raket, som 

har mättats av och den låga nivån av aktivitet nu är ju ett symptom på något annat 

och inte att Sambotestet inte var en bra kampanj i sig.”  

4.2.2 Fallstudie Fastighetsbyråns Sambotestet 
Fastighetsbyråns IMK 

På frågan hur man definierar IMK var ett genomgripande svar hos intervjupersonerna på 

Fastighetsbyrån att det både handlar om hur man jobbar integrerat internt och externt. Internt 

syftar till hur man jobbar tillsammans på marknadsavdelningen och att alla discipliner jobbar 

nära varandra vid utformandet av kampanjer. (Vesterberg, 2015; Traugott, 2015; Berg, 2015; 

Lorentzi, 2015) Presschefen, Vesterberg (2015), beskriver att man i dagsläget är tvingad att 

jobba integrerat och att det skett en automatisk förflyttning. Det är ett viktigt fokus för 

Fastighetsbyrån att kommunikationen följer en röd tråd och att marknadsavdelningen samt de 

reklam-, PR-, webb- och mediebyråer som anlitas har regelbundna möten. (Traugott, 2015; Berg, 

2015). Med integrerad extern marknadskommunikation hävdar den före detta marknadschefen, 
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Berg, att det handlar om hur man jobbar med de olika kanalerna, exempelvis reklam, PR och SM 

på ett integrerat sätt för att förmedla ett samstämmigt varumärke. (Berg, 2015) Vesterberg (2015) 

beskriver vidare:  

 

“Man kan köra vissa spår separat också, vilket vi gör i vissa fall. Sedan är det klart 

att det är ett mål att få det så integrerat som möjligt och att de olika disciplinerna 

stödjer och kompletterar varandra på ett bra sätt.” 

 

Fastighetsbyråns intressenter 

Gällande IMK och intressenter beskriver Berg (2015) att det första steget är att identifiera den 

primära målgruppen och hur man ska nå den. Konsumentanalysen, var konsumenten befinner sig 

samt vilka medie- och konsumtionsvanor dessa har är det första steget när Fastighetsbyrån 

utformar strategier. Genom Sambotestet ville Fastighetsbyrån nå ut till en bredare publik och 

samtidigt bygga sitt varumärke. Samtidigt understryker han vikten av att inte tappa bredden 

(Vesterberg, 2015). Rudwall (2015) understryker även att Sambotestet nådde människor som inte 

ingick i Fastighetsbyråns primära målgrupp. 

 

Fastighetsbyråns innehåll 

För Fastighetsbyrån är det centralt att inom IMK hitta nytt och relevant innehåll, som kan 

kommuniceras via flera kanaler samtidigt. Berg (2015) påstår att man kan dra fördelar av att 

jobba integrerat och det gäller att hitta en nivå på innehållet på SM som skapar engagemang. Via 

SM får Fastighetsbyrån även snabbt höra om innehållet inte är omtyckt. Svårigheten, uttrycker 

Vesterberg (2015), ligger i att hitta en röd tråd eftersom varje kanal är så pass unik i sig, fokus 

blir därmed att anpassa innehållet efter kanalen.  

 

Berg (2015) uttrycker att det ständigt skapas okontrollerat innehåll på SM, medan det 

kontrollerade innehållet är det som Fastighetsbyrån själva publicerar på SM eller via traditionella 

kanaler. Hon fortsätter beskriva: “Om kunder går in och skriver om mäklarna på SM blir detta ett 

opartiskt innehåll, lyckas man med det okontrollerade innehållet så blir det bättre än 

kontrollerat.” (Berg, 2015) 
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När Fastighetsbyrån jobbar med IMK för att stärka sitt varumärke fokuserar de på innehåll som 

både har fokus på budskap och incitament. Berg anser att skillnaden mellan dessa är att 

budskapsfokuserat innehåll är mer varumärkesbyggande än säljdrivande. Varumärkesbyggande 

innehåll är bra, men målet är att hitta konverteringspunkten, incitamentet, när konsumenter 

skickar in ett önskemål om värdering. Det måste finnas ett strategiskt beslut och incitament 

bakom varje utformat innehåll. (Berg, 2015) 

 

Sambotestet var en kännedomskampanj som handlade om att skapa ett innehåll som stärkte 

Fastighetsbyråns varumärke. Innehållet skulle fokusera på människor och deras vänner och att 

Fastighetsbyrån skulle vara med på ett roligt sätt. Barvaeus (2015) beskriver att Sambotestets 

innehåll till stor del kretsade kring mänskliga drifter och beteenden:  

 

“I uppstarten ställde vi oss frågan hur vi kunde skapa ett starkt innehåll som folk 

vill dela med sig av. Vi resonerade kring sambos och att det är kul och något 

typiskt svenskt. Samtidigt verkar personer gilla att dela bilder med sig själva och 

kompisar.” 

 

Fastighetsbyråns kanaler 

Fastighetsbyråns marknadskommunikationsmix består till störst del av köpta kanaler såsom 

reklam och direktmarknadsföring, men även PR och digitala kanaler såsom SM. (Traugott, 2015; 

Berg, 2015; Vesterberg, 2015) För Fastighetsbyrån är Tv-reklam och reklam i print viktigt då det 

är varumärkesbyggande och ett effektivt sätt att jobba brett och rikstäckande för att nå 

konsumenter. (Traugott, 2015; Berg, 2015; Vesterberg, 2015) Däremot understryker Berg (2015) 

att Fastighetsbyrån kompletterar detta med att satsa på digitala strategier. Traugott (2015) och 

Vesterberg (2015) understryker även att det viktigaste vid valet av kanaler är att finnas där ens 

huvudmålgrupp finns.  

 

I samband med Sambotestet använde Fastighetsbyrån sig endast av Facebook som kanal, vilket 

var en medveten strategi då det är denna SM-plattform som Fastighetsbyråns målgrupp är mest 

aktiva på. (Traugott, 2015; Vesterberg, 2015). Vesterberg (2015) påstår att effekten av 

Sambotestet blev viral tack vare att kampanjen gick via just Facebook. Vidare lanserade 
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Fastighetsbyrån en ny reklamkampanj precis innan Sambotestet släpptes, vars effekt enligt 

Fastighetsbyråns mätningar förlängdes tack vare lanseringen av Sambotestet. Kännedom och 

preferensen ökade tack vare kampanjernas kumulativa effekt. (Vesterberg, 2015) “Även om det 

var separata aktiviteter och kanaler, så stärktes och kompletterade de varandra” (Vesterberg, 

2015). Intervjupersonernas åsikter om effekten blivit starkare om fler kanaler aktiverats i 

samband med Sambotestet är delade. Barvaeus (2015) uttrycker:  

 

“Kampanjer på SM är generellt sett ganska kortlivade och det ligger en utmaning i 

att skapa en långsiktig effekt. Om vi gjort Sambotestet i flera kanaler hade effekten 

möjligen kunna förstärkas.”  

 

Vesterberg (2015)  uttrycker däremot: “Om det hade varit en del av en större kampanj med ett 

tema, men nu hade vi inte det och jag tror inte att man hade kunnat skapa något större utifrån 

Sambotestet.” Samtidigt resonerar han vidare:  

 

“Sen gjorde vi om Sambotestet och andra omgången fick de även se en av våra 

utannonserade bostäder som de skulle bo i tillsammans. På så sätt fick vi även klick 

in på hemsidan. Då tror jag att Fastighetsbyrån uppmärksammades på ett annat sätt 

än vad det gjorde när det bara var på Facebook.” 

 

Traugott (2015) beskriver: “Om vi skulle göra ett sambotest idag, då skulle vi tänka på ett helt 

annat sätt innan. Då skulle vi tänka på hur de skulle funka i de andra kanalerna, och hur de ska 

synkas med allt annat vi gör. Tänka mer integrerat.”  

 

Fastighetsbyråns resultat 

När det kommer till att mäta resultatet av IMK jobbar Fastighetsbyrån med tracking som utförs 

på månads- och veckobasis, där man gör cirka 100 webbaserade intervjuer i veckan för att titta 

på hur människor uppfattat olika typer av kommunikationsaktiviteter. Berg (2015) förklarar att 

det är lättare att mäta detta när det kommer till köpt media som reklam. De försöker dock mäta 

PR och SM, genom att lägga in lanseringspunkter i trackingen när Fastighetsbyrån startat en PR- 

eller SM-kampanj, för att titta om kännedomen påverkats. Hon understryker dock att det är svårt 
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att få fram en siffra om IMK verkligen fungerar och att det därför handlar om att försöka lägga 

ett pussel för att kartlägga resultatet av IMK-strategin.  
 
Resultatet av Sambotestet mättes kvantitativt genom inläggens räckvidd och spridning samt hur 

många nya följare Fastighetsbyråns Facebook-sida fick. (Vesterberg, 2015; Berg, 2015; Rudwall, 

2015) Konsumenternas preferenser var något som i efterhand mättes och det visade sig att 

personer som gjort Sambotestet blev mer positivt inställda till Fastighetsbyrån (Vesterberg, 

2015).   

 

Fastighetsbyråns marknadskommunikationsmix 

Samtliga intervjupersoner på Fastighetsbyrån instämde på frågan om Sambotestet kan ses som ett 

hybridinslag av Fastighetsbyråns marknadskommunikationsmix (Traugott, 2015; Vesterberg; 

2015; Berg, 2015; Lorentzi, 2015). Berg (2015) beskriver:  

 

“Ja, det är precis det som vi pratat om tidigare, att SM är en potentiell WOM och 

effekten av att konsumenterna skapar det egna innehållet, spridandet och delandet. 

SM är den bästa kombinationen av två delar, både konversationer konsumenter 

emellan och konversationer mellan organisationer och konsumenter.” 

 

Att konsumenterna fått en ökad kontroll, då informationsflödet till större del styrs av individuella 

konversationer mellan konsumenterna är även något som intervjupersonerna höll med om. 

(Traugott, 2015; Vesterberg; 2015; Berg, 2015; Lorentzi, 2015) Detta framkom tydligt med 

Sambotestet och Traugott (2015) beskriver: “Grejen med Sambotestet var att vi blev lite tagna på 

sängen, det blev så stort, vilket var jättekul, men inget vi hade kunnat drömma om”. Vesterberg 

(2015) resonerar liknande:  

 

“Sambotestet var ju också en dialogskapare för de som var inne på Facebook. 

Många ställde frågor som var kritiska, så man måste ju ge svar på det och förklara 

hur det fungerar. SM kan ge mer kritik än vanlig reklam, så det måste man ju kunna 

hantera. Det är ju lite större risk som man inte kan styra jämfört med reklam.”  
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Fastighetsbyråns varumärkeskommunikation  

På frågan hur intervjupersonerna resonerade kring Sambotestet och Fastighetsbyråns varumärke 

beskrev samtliga att Sambotestet var viktigt i syfte att stärka varumärket. (Traugott, 2015; 

Vesterberg; 2015; Berg, 2015; Lorentzi) Det handlade till stor del om att tänka utanför boxen och 

göra något udda, samtidigt som att det var viktigt att det skulle finnas en igenkännelse. (Traugott, 

2015) Vesterberg (2015) beskriver: “Målet var att uppfattas som framåt, sociala, nytänkande och 

roliga. Så Sambotestet skulle förstärka de nya värdena till vårt varumärke.” Fastighetsbyrån 

anser även att Sambotestet bidrog till en positiv skjuts till varumärket. (Berg, 2015; Vesterberg, 

2015; Lorentzi, 2015). “Vi gör löpande mätningar och vi har sett att Sambotestet påverkat 

preferensen på ett positivt sätt… Man gillar oss mer helt enkelt.” (Vesterberg, 2015). 
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5 Analys  
Analysen kommer att koppla samman den generella SM-undersökningen och fallstudien med det 

teoretiska ramverket och analysverktyget (Figur 5). Fokus ligger på att undersöka hur 

Sambotestet påverkar samtliga variabler i modellen genom att föra in Sambotestet på SM:s plats 

i analysverktyget. Vidare analyseras hur Sambotestet påverkat Fastighetsbyråns IMK-strategi 

och hur detta i sin tur påverkat Fastighetsbyråns varumärke. Slutligen kopplas detta samman i ett 

resonemang som har till syfte att besvara frågeställningen och ligga till grund för uppsatsens 

slutsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Figur 5, sammankoppling av teori och empirisk diskussion) 

 

Sambotestets intressenter  

De intervjuade på Fastighetsbyrån resonerar likt Kliatchko att organisationer ska dela upp 

intressenter i interna och externa. Hos Fastighetsbyrån finns ett stort fokus internt på att jobba 

integrerat. De talar dock inte om att integrera hela organisationen utan endast om 

marknadsavdelningen. Däremot för de ett resonemang som liknar Kliatchkos när de påstår att det 

är väsentligt att få en samstämmighet i alla aktiviteter och discipliner. Detta illustrerades med 

Sambotestet då man samarbetande över disciplinerna på marknadsavdelningen vid utformningen 

av kampanjen. Resonemanget går även i linje med SM-experternas åsikter då de talar om vikten 
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av att den interna arbetsprocessen ska hålla en röd tråd och att man inte ska isolera SM som ett 

eget ansvarsområde på marknadsavdelningen, utan inkludera detta i organisationens övriga 

marknadsföringsarbete.  

 

När det kommer till de externa intressenterna, med fokus på målgruppen, anser intervjuade på 

Fastighetsbyrån att det är viktigt att jobba utifrån ett konsumentperspektiv. De talar om att 

fokusera på olika huvudmålgrupper, men att aldrig tappa bredden. Detta illustreras i samband 

med Sambotestet, då applikationen utformades efter vad de trodde konsumenterna skulle 

uppskatta och att den första versionen inte hade någon koppling till Fastighetsbyråns 

kärnverksamhet då den inte kopplade samman användaren med något köpobjekt. Syftet var att 

skapa långsiktiga kundrelationer, som i sin tur skapar lönsamhet. Detta blev tydligare med den 

andra versionen av Sambotestet eftersom applikationen då kopplades till Fastighetsbyråns 

verksamhet genom att generera trafik till hemsidan. I den teoretiska genomgången resoneras 

även om vikten av att inte manipulera och kontrollera sin målgrupp, utan skapa mervärde för 

konsumenten. Sambotestet visar på liknande tendenser, då applikationen var ett öppet forum som 

alla som ville fick medverka i. Detta skapade i sig ett stort mervärde eftersom många 

konsumenter uppskattade Sambotestet för att det var en rolig och underhållande aktivitet. Detta 

följer SM-experternas resonemang om vikten av att utgå från ett konsumentperspektiv och att 

analysera de målgrupper som organisationen vill nå ut till.  

 

Sambotestets innehåll 

Genom Sambotestet framkom innebörden av att utforma innehåll som både är budskaps- och 

incitamentfokuserat. Faktum är att budskapsfokuserat innehåll, som enligt Kliatchko är 

varumärkesbyggande även kan ha ett incitament på längre sikt. I fallet med Sambotestet 

handlade det i första hand inte om att sälja bostäder med hjälp av kortsiktiga erbjudanden, utan 

om att bli mer aktuella för sin målgrupp på längre sikt genom varumärkesbyggande. Ju starkare 

Fastighetsbyråns varumärke är, desto starkare preferens får de bland konsumenter, vilket 

rimligtvis leder till att fler väljer Fastighetsbyrån i samband med köp eller sälj av fastigheter. 

Detta leder till fler affärer på lång sikt och därmed finns ett incitament bakom Sambotestet, trots 

att kampanjen var varumärkesbyggande. 
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Det går även att resonera kring att det krävs ett incitament som aktivt engagerar konsumenterna 

för att utforma ett budskap. Sambotestet var i sig varumärkesbyggande eftersom Fastighetsbyrån 

på lång sikt ville förmedla ett budskapsrelaterat innehåll och uppfattas som ett socialt och roligt 

varumärke. Det kortsiktiga syftet var dock att publiken aktivt skulle välja att delta i testet och på 

så sätt börja följa Fastighetsbyrån på Facebook, vilket visar på ett incitamentfokuserat innehåll. 

Genom att skapa ett incitament lyckades Fastighetsbyrån sprida ett budskap, vilket indikerar att 

incitament och budskap går hand i hand. Ett viktigt tillägg är därmed att fokus ska ligga på ett 

innehåll som är engagerande, oavsett om det är incitament- eller budskapskopplat. Ett bra 

innehåll leder till engagemang som i sin tur leder till delande och viral spridning via SM.  

 

Kliatchko beskriver att det nya interaktiva paradigmet av innehållskapande tillåter publiken att 

vara både skapare och mottagare av innehåll, vilket kan kopplas till diskussioner rörande 

kontrollerat och okontrollerat innehåll. När det kommer till Sambotestet är applikationen i sig 

kontrollerat innehåll. Resultatet blir annorlunda beroende på vem det är som gör testet, men i 

grund och botten kan konsumenterna inte ändra innehållet och konsumenterna är endast 

mottagare. Däremot skapas okontrollerat innehåll när konsumenterna delar och kommenterar 

Sambotestets resultat. Det är därmed i det okontrollerade innehållet som nyckeln till den virala 

spridningen ligger, som dessutom ger upphov till tvåvägskommunikation mellan konsumenter. 

Även om Fastighetsbyrån var den initiala avsändaren fick publiken makten att skapa 

okontrollerat innehåll genom att dela och kommentera testet som de själva ville, vilket i sig 

innebar tvåvägskommunikation.  

 

Sambotestets kanaler 

Fastighetsbyrån kommunicerar via både traditionella och icke-traditionella kanaler och lägger ett 

stort fokus på att integrera dessa. Detta går i linje med Kliatchkos resonemang om att 

organisationer idag ska kommunicera med konsumenter via alla möjliga kontaktpunkter som kan 

bidra till varumärkeskommunikation och inte bara traditionella kanaler. Det blir tydligt i 

fallstudien, då konsumenternas preferenser påverkades positivt efter att ha gjort Sambotestet. 

Sambotestet är följaktligen en ny typ av kontaktpunkt som inte talar till sina konsumenter på ett 

traditionellt sätt.  
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Vidare utgår Fastighetsbyrån från ett konsumentperspektiv när de väljer kommunikationskanaler. 

För Sambotestet valdes Facebook eftersom merparten av deras konsumenter är aktiva där. 

Kliatchko beskriver att det gäller att välja ut och värdera vilka kanaler som är relevanta ur ett 

konsumentperspektiv, snarare än att nå ut till konsumenter via alla tillgängliga kanaler. Detta 

ligger i linje med Fastighetsbyråns strategi, då de valde att fokusera på den kanal som de ansåg 

mest relevant för deras målgrupp. Ytterligare anser Kliatchko att hur och var konsumenter vill bli 

nådda är viktigare än budskapet som kommuniceras. SM-experterna resonerar dock annorlunda 

och håller fast vid ett större innehållsfokus. De håller med om att konsumenter vill bli nådda via 

rätt kanaler, men att det viktigaste är att skapa ett relevant och engagerande budskap. Det 

centrala är vad som sägs, inte var det sägs.  

 

Tankarna var delade kring frågan om Sambotestet hade haft ett mer långsiktigt resultat om 

kampanjen integrerats med flera kanaler. SM-experterna påstår att en ökad integrering av ett 

flertal kommunikationskanaler hade varit fördelaktigt i Sambotestets fall. Enligt det teoretiska 

resonemanget, skulle effekten av Sambotestet blivit starkare om kampanjen integrerats med 

andra kanaler, eftersom budskap förstärks och skapar synergi om det kommuniceras via flera 

kanaler samtidigt. Däremot har de intervjuade på Fastighetsbyrån olika uppfattningar gällande 

om en ökad integrering hade förlängt resultatet av Sambotestet. Att Sambotestet förlängde 

effekten av TV-reklamkampanjen som lanserades kort innan Sambotestet släpptes talar dock för 

att en ökad integrering hade förlängt effekten av Sambotestet.  

 

Sambotestets resultat 

När det kommer till att mäta resultatet av IMK jobbar Fastighetsbyrån med tracking, vilket 

innebär att man tittar på hur konsumenter uppfattat olika typer av kommunikationsaktiviteter. 

Fastighetsbyrån hävdar i den empiriska diskussionen att det är svårt att veta om IMK verkligen 

fungerar, vilket rimligtvis kan förklaras av att de inte använder sig av något finansiellt 

mätverktyg. Detta kan i sin tur försvåra säkerställningen av att IMK fokuserar på lönsamma 

målgrupper och marknader samt på kanaler som effektivt når dem.  

 

I Sambotestets fall var därmed Kliatchkos diskussion rörande resultat inte tillämplig, vilket 

sannolikt kan förklaras av SM-experternas resonemang. De hävdar att det är viktigt att göra en 
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distinktion mellan mätverktyget utifrån vilka mål organisationer har med aktiviteten på SM. När 

det kommer till varumärkesbyggande SM-kampanjer som Sambotestet, hävdar experterna att 

man ska mäta räckvidden, antal följare och engagemanget. Organisationer ska helt enkelt mäta 

det som är relevant för varje specifik aktivitet. Detta överensstämmer med Fastighetsbyråns 

tillvägagångssätt. De använde antal följare som det primära mätverktyget och enligt denna siffra, 

var Sambotestet en lyckad kampanj. Frågan som kvarstår är dock vad antal följare egentligen 

bidrar till och hur man ska analysera denna siffra.  

 

Fastighetsbyrån la även in Sambotestet i deras tracking och kunde dra slutsatsen att Sambotestet 

stärkte varumärket och gav konsumenterna en positiv inställning till Fastighetsbyrån. Exemplet 

med Sambotestets positiva inverkan på lanseringen av den nya TV-reklamkampanjen indikerar 

att SM-aktiviteten bidrog till ett positivt resultat. Däremot har inte Fastighetsbyrån gått ner på 

djupet och analyserat om Sambotestet lett till aktivering av nya fastighetsköp, vilket hade gått i 

linje med resonemanget om kvantitativa resultat.  

 

Sambotestet hade följaktligen en positiv inverkan på Fastighetsbyråns varumärke, vilket på kort 

sikt är svårt att mäta. Däremot, kan detta på lång sikt ha en positiv inverkan på affärerna, som i 

sin tur kan mätas kvantitativt. Förhoppningsvis kommer en del av de personer som aktiverades 

vid Sambotestet tänka på Fastighetsbyrån när de i framtiden ska köpa eller sälja en fastighet. 

Vidare är det viktigt att poängtera att Fastighetsbyråns val av mätning kan ha att göra med att 

marknadsavdelningen saknar kompetens för kvantitativa mätningar. Det behöver följaktligen inte 

betyda att det inte går att mäta varumärkesbyggande SM-kampanjer med finansiella mått, utan 

att man i detta fall inte visste hur man gör. 

 

Sambotestet och varumärkeskommunikation 

Samtliga personer på Fastighetsbyrån ansåg att varumärket stärktes i samband med Sambotestet. 

Sambotestet handlade om att göra något utskickande, men fortfarande få en igenkännelse för att 

stärka varumärket, vilket Fastighetsbyrån lyckades med enligt deras mätningar. Sambotestet gav 

en viral spridning som ledde till en WOM-effekt som hade en positiv inverkan på varumärket. 

Detta talar för vikten av att inkludera SM i IMK-strategier. SM-experterna beskriver även SM:s 

roll som viktig i organisationers varumärkesbyggande, men poängterar vikten av att skräddarsy 
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innehållet så det är genomtänkt och passar kanalen, vilket går i linje med tanken kring att 

anpassa innehåll efter kanal.  

 

Sambotestet och marknadskommunikationsmixen  

Frågan som blir intressant i sammanhanget är hur man kan inkludera SM i IMK. Mangold och 

Faulds beskriver, som nämnt, SM som ett hybridinslag av marknadskommunikationsmixen då 

SM leder till tvåvägskommunikation, till skillnad från det traditionella paradigmet som består av 

envägskommunikation. Frekvensen av informationen och WOM-effekten blir därmed något som 

inte kan styras av organisationer eller betalda agenter. I Sambotestets fall fanns tendenser från 

både det traditionella och det nya kommunikationsparadigmet. Innehållet och budskapet i 

applikationen Sambotestet var kontrollerat från Fastighetsbyrån, vilket motsvarar den klassiska 

envägskommunikationen.  Samtidigt var Sambotestet en dialogskapare som bidrog till WOM, 

vilket var okontrollerbart från Fastighetsbyråns håll. WOM kan även ses som innehållskapande, 

då det ger upphov till nytt innehåll, vilket i sin tur motiverar att SM kan ses som ett hybridinslag. 

Samtliga anställda på Fastighetsbyråns marknadsavdelning svarade dessutom ja på frågan 

huruvida Sambotestet kan ses som ett hybridinslag av marknadskommunikationsmixen i 

Fastighetsbyråns IMK-strategi. Samtliga SM-experter svarade även att de ansåg att SM kan ses 

som ett hybridinslag av marknadskommunikationsmixen i organisationers IMK-strategier. 

 

Sambotestet och Fastighetsbyråns IMK 

Kliatchko hävdar att det i första hand är viktigt att genom IMK fokusera på var konsumenter vill 

bli nådda, snarare än själva budskapet som kommuniceras. Detta resonemang har legat till grund 

vid utformandet av analysverktyget. Utifrån den empiriska diskussionen framkom det dock, 

genom både samtal med SM-experter samt genom fallstudien Sambotestet, att innehållet är 

viktigt vid utformandet av SM-kampanjer. Det finns dock en distinktion mellan SM-experterna 

och vissa anställda på Fastighetsbyrån. SM-experterna understryker att det gäller att i första hand 

utforma ett innehåll som attraherar konsumenterna och att i andra hand besluta vilken eller vilka 

kanal(er) som är lämpligast att föra ut innehållet via. Samtliga SM-experter understryker vikten 

av att skapa engagemang via SM och Barvaeus och Löwkrantz resonerar dessutom kring att man 

idag inte är lika bundna av kanaler längre. De anser att det man vill uppnå via SM handlar i 

första hand om att hitta själva idén och samtalsämnet och att sedan föra det vidare genom olika 
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SM-kanaler. I Sambotestet blir det dock tydligt att det är svårt att särskilja innehåll och kanaler 

från varandra. Sambotestet handlade, å ena sidan, om att Fastighetsbyrån ville göra något på 

Facebook för att nå fler följare. Å andra sidan, hade de inte lyckats om de inte jobbat med 

paketeringen av innehållet genom utformningen av applikationen. Sambotestet visar därför på att 

innehåll och kanaler samverkar och att de måste anpassas efter varandra. Sambotestets succé 

handlade därmed om att Fastighetsbyrån både valde en kanal där deras konsumenter befinner sig 

på samt utformandet av ett engagerade innehåll.  

 

Fallstudien stämmer därmed inte överens med resonemanget om att kanalen är viktigare än 

innehållet och analysverktyget behöver därför anpassas. I den uppdaterade versionen är SM 

inkluderat i både kanaler och innehåll, då SM i Sambotestets fall både kan ses som 

innehållskapare samt som en kanal i marknadskommunikationsmixen. Viktigt att poängtera är att 

SM ingår i två pelare i IMK-processen, vilket gör att komponenten både påverkar och påverkas 

av IMK-pelarna intressenter och resultat. Däremot är det svårt att säga hur resultat-pelaren i 

modellen påverkas av att SM inkluderas i innehåll och kanaler, eftersom Fastighetsbyrån inte 

mätte resultatet efter de variabler som Kliatchko utgår från. Trots att Fastighetsbyrån upplever 

resultatet som lyckat, är det svårt att säga något om resultatet utifrån Kliatchkos kvantitativa 

variabler. (Figur 6) 

 

Samtliga fyra pelare utgör slutligen Fastighetsbyråns IMK och påverkar i sin tur 

varumärkeskommunikationen som figur 6 visar nedan.  Genom att inkludera Sambotestet i 

pelarna kanaler och innehåll, förändrades konsumenternas syn på Fastighetsbyråns varumärke då 

det nådde ut till en stor mängd personer samt hade ett innehåll som engagerade och intresserade, 

vilket gav en positiv effekt på konsumenternas bild av Fastighetsbyrån. 
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(Figur 6, sammankoppling teori, empirisk diskussion och analys) 
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6 Slutsats  
Uppsatsens frågeställning lyder; Hur kan organisationer inkludera SM i 

marknadskommunikationsmixen vid utvecklandet av IMK-strategier? Utifrån den empiriska 

diskussionen och analysen kan slutsatser dras att organisationer kan:  

1 inkludera SM i IMK-pelaren kanaler.  

2 inkludera SM i IMK-pelaren innehåll.  

3 jobba integrerat internt på marknadsavdelningen för att skapa innehåll på SM som 

stämmer överens med den övriga kommunikationen.   

Det empiriska bidraget i form av fallstudien visar att organisationer kan se SM som ett 

hybridinslag, inte endast av marknadskommunikationsmixen utan även som ett innehåll i IMK-

strategin. SM kan vara innehållsskapande genom att konsumenter själva skapar innehåll på SM, 

som i sin tur gör dem engagerade i organisationers kommunikation. Genom att organisationer 

genom SM skapar innehåll som är relevant och engagerande kan det också generera en starkare 

varumärkeskommunikation. Fallstudien tyder på att innehåll och kanaler samverkar på SM, då 

fallstudiens framgångsrika resultat berodde på valet av en relevant kanal samt ett 

engagemangsskapande innehåll.  

Empirin tyder även på att organisationer kan jobba integrerat på marknadsavdelningen för att 

säkerställa att budskapet på SM och i samtliga kanaler genom IMK överensstämmer med 

varandra. Då samtliga marknadsföringsdiscipliner samarbetar genomsyras all 

varumärkeskommunikation av samma budskap, vilket bidrar till en samstämd bild av 

varumärket. Det teoretiska bidraget blir därmed att SM kan ses som en form av innehåll och en 

kanal för marknadskommunikation i IMK-strategin, vilket blir en utveckling av Kliatchkos 

modell över de fyra IMK-pelarna. Uppsatsens slutsats ligger därmed till grund för vidare 

forskning kring teorier inom SM och IMK.  

  



 37 

7 Diskussion och vidare forskning  
Diskussionen fokuserar på SM:s utmaningar och möjligheter som framkommit i samband med 

uppsatsens generella undersökning med SM-experter samt fallstudien Sambotestet. Då denna 

diskussion baseras på den empiriska diskussionen med tio kunniga personer inom området, varav 

sju av dessa personer var med i utformningen av Sambotestet, kan ett trovärdigt resonemang 

presenteras både gällande Sambotestet och SM. Trots att det inte går att dra några generella 

slutsatser kan en bredare diskussion förhoppningsvis ge konkret vägledning och betydelsefulla 

insikter till marknadsförare och forskare verksamma inom området. 

 

De tydligaste möjligheterna som framkommit i uppsatsen undersökning är det engagemang och 

den interaktion samt dialog som SM genererar och som blivit banbrytande i dagens 

mediesamhälle. Dessutom har organisationer idag chansen att kommentera relevanta händelser i 

realtid och de kan via SM kommunicera direkt med sina konsumenter utan mellanhänder. 

Sambotestet är ett exempel på hur en SM-aktivitet kan ge stor viral spridning. Det som därmed 

blir viktigt att undersöka vidare är hur organisationer kan maximera dessa möjligheter och 

utnyttja SM för bäst vinning. I den empiriska diskussionen framkommer det att det gäller att 

skapa samtalsämnen i populärkulturen för att skapa innehåll som är engagerande. Detta visas 

tydligt i fallet med Sambotestet, där engagemanget och därmed delandet, var den drivande 

faktorn bakom succén. Nyckeln ligger i att hitta engagemang och aktivt jobba för att hålla kvar 

intresset som SM genererar.  

 

Uppsatsen har även presenterat en rad utmaningar med SM, som organisationer aktivt måste 

jobba med för att kringgå. Genom SM skapas nya sätt för innehållskapande och interaktivitet, 

gensvar och konversationer mellan målgrupper. Detta bidrar till att marknadsförare brottas med 

nya olösta frågor relaterat till innehållsskapande i dessa kanaler. Negativ kritik kan få snabb viral 

spridning på SM, vilket kan vara svårt för organisationer att bemöta. Det som diskuteras på SM 

är i sig inget nytt, konsumenter har diskuterat organisationer och varumärken i alla tider, men på 

SM blir dessa diskussioner transparenta och offentliga. Det gäller därmed att organisationer har 

en överblick av det som skrivs och diskuteras för att kunna bemöta eventuell kritik. 
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Vidare är det en stor utmaning att skapa en långsiktig effekt av kampanjer på SM, eftersom 

information färdas och byter riktning så pass snabbt. Detta var något Fastighetsbyrån upplevde 

efter Sambotestet, vilken hade en stark men kortvarig effekt. Det fanns en svårighet i att aktivera 

de personer som började följa Fatsighetsbyråns Facebook-sida efter att de gjort Sambotestet. 

Enligt SM-experterna gäller det att i dessa situationer finna samtalsämnen som engagerar och 

som bjuder in konsumenter till debatt och dialog på ett långsiktigt plan. Viktigt blir att inte 

endast använda SM som en kanal för att pressa ut information, utan organisationer måste veta 

varför de finns på SM och viga de resurser som krävs om det ska bli lyckosamt. På så sätt är det 

viktigt att se SM som en naturlig del av organisationers marknadsföring och att inse vikten av att 

integrera SM med samtliga marknadsföringsdiscipliner.  

 

Trots att uppsatsens undersökning har gett en god indikation på hur SM kan inkluderas i en 

organisations IMK-strategi, är det viktigt att understryka att inga generella slutsatser kan dras av 

en fallstudie. Dessutom var Sambotestet en mycket framgångsrik SM-kampanj, vilket rimligtvis 

präglat undersökningen. Det blir därmed viktigt att studera andra fall som inte varit lika 

framgångsrika för att få en djupare förståelse för SM som fenomen. Vidare är frågor om SM-

kampanjers långsiktighet och verktyg för att mäta varumärkesbyggande SM-kampanjer något 

som är intressant och som kräver vidare forskning. För att ge ytterligare stöd till 

forskningsområdet bör framtida undersökningar omfatta fler branscher och varumärken. Det är 

först efter detta som generella slutsatser kring hur organisationer ska inkludera SM i IMK-

strategier kan dras.  
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Appendix  
I detta avsnitt finns de bilagor som uppsatsen hänvisat till.    

Figurer och tabeller 

  

Figur 2: Content Creation Model   

 
(Kliatchko, 2008) 

 

Figur 3: The new communication paradigm  

 
(Mangold & Faulds, 2009) 
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Tabell 1: Intervjuguide 

Visar information om intervjuperson, expertområde, vilken typ av intervju som hölls samt datum 

för intervjun.   

 
Namn Expertområde Typ av intervju Datum 

Pallin SM-expert/ 
Marknadsföringsexpert 

Telefon 20 april 2015 

Steinwall Marknadsföringsexpert Personlig 19 april 2015 

Löwkrantz SM-expert/ 
marknadsföringsexpert (jobbade med Sambotestet) 

Personlig 5 maj 2015 

Bravaeus SM-expert (jobbade med Sambotestet) Personlig 20 april 2015 

Rudwall SM-expert  Personlig 20 april 2015 

Solarz Marknadsföringsexpert Telefon 23 april 2015 

Vesterberg Fastighetsbyrån (jobbade med Sambotestet) Telefon 23 april 2015 

Traugott Fastighetsbyrån (jobbade med Sambotestet) Personlig 24 april 2015 

Berg Fastighetsbyrån (jobbade med Sambotestet) Telefon 5 maj 2015 

Lorentzi Fastighetsbyrån (jobbade med Sambotestet) Telefon 12 maj 2015 
 

 Operationalisering 

 
Tabell 2: Operationalisering av uppsatsens teman 

Tema Förklaring Frågor Fastighetsbyrån Frågor SM-experter 

SM Generella frågor kring SM, 
vilka utmaningar och 
möjligheter som finns samt 
vad som är syftet med SM.  
 
 

• Hur definierar du SM?  
• Hur definierar du 

kommunikation inom SM? 
• Såg du några utmaningar 

med Sambotestet som 
Fastighetsbyrån inte 
upplevt i samband med 
traditionell 
kommunikation? Om ja, 
hur agerade ni för att 
minimera dem? 

• Ser du några möjligheter 

• Hur definierar du SM?  
• Hur definierar du 

kommunikation inom SM? 
• Ser du några utmaningar 

med SM som du inte 
upplever inom traditionell 
kommunikation? 

• Hur bör man agera för att 
motverka/dämpa dessa 
utmaningar? 

• Ser du några möjligheter 
med SM som du inte 
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med Sambotestet i 
kommunikationssynpunkt 
som Fastighetsbyrån inte 
upplevt i samband med 
traditionell kommunikation 
(TV/radio/press)? 

• Vad fanns det för 
möjligheter? 

• Vad ville ni uppnå med 
Sambotestet? Vad var 
syftet och visionen? 

• Hur gjordes avvägningen 
underhållande app som 
finns på FB gentemot det 
kommersiella syftet som 
leder till nya kunder? Tror 
du i efterhand att ni skulle 
kunna kopplat samman 
dem starkare? 

upplever inom traditionell 
kommunikation (TV/radio?) 

• Hur bör man agera för att 
maximera fördelarna? 

• Vad är syftet bakom SM- 
aktiviteter? Vad hoppas man 
uppnå? 
 

Intressenter Kliatchkos första IMK-
pelare. Frågorna kretsar 
kring externa och interna 
intressenter samt hur man 
når ut till sina externa 
intressenter via både IMK 
samt vid SM och 
Sambotestet. 
 
 

• IMK och målgrupp, vad är 
viktigt att tänka på? 

• Var Sambotestet ett bättre 
sätt att nå ut till er 
målgrupp?  

• Vem är det som ansvarar 
för och arbetar med SM? 
Finns det en person, eller 
är ni flera på olika 
områden som arbetar med 
det?  

• Är SM ett bättre sätt att nå ut 
till sin målgrupp? Hur skiljer 
det sig från traditionell 
media?  

• Hur kan man på bästa sätt nå 
ut till intressenter (externa 
målgruppen) via SM? 
 

Innehåll Kliatchkos andra IMK-
pelare. Fokus ligger på att 
undersöka innehåll i IMK, 
SM och Sambotestet samt 
vilka viktiga hållpunkter 
för innehållskapande som 
finns. 
 
 

• Hur tänker Fastighetsbyrån 
kring innehåll när ni 
utformar IMK-strategier? 

a. Vad tänker du på om jag 
säger incitament och 
budskap? Vad är viktigt 
att tänka på? 

b. Vad tänker du på om jag 
säger kontrollerat och 
okontrollerat budskap? 
Vad är viktigt att tänka 
på? 

• Hur arbetade ni med 
innehåll i samband med 
Sambotestet?  

a. Kontrollerat respektive 
okontrollerat innehåll? 

b. Budskap- respektive 
incitamentkopplat 

• Om jag säger innehåll i 
samband med 
kommunikation, vad tänker 
du på då?  

• Hur skiljer sig innehåll i SM 
från traditionell media? 

• Innehåll kan ses som både 
incitament och budskap, 
finns det några skillnader på 
dessa begrepp i samband 
med innehåll enligt dig?  

• Man pratar också om 
kontrollerat och 
okontrollerat innehåll. Vad 
tänker du på då? 

• Vad är viktigt att tänka på?  
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innehåll? 

Kanaler Kliatchkos tredje IMK-
pelare. Frågor kring val av 
kanaler i IMK, SM och 
Sambotestet i syfte att 
undersöka val av kanaler. 
 
 

• Vad är viktigt när ni väljer 
kommunikationskanaler ni 
utformar IMK-strategier? 

• Vilka plattformar använder 
Fastighetsbyrån 
kommunikation inom SM 
och varför? 

• Aktiverade ni fler kanaler 
än Facebook i samband 
med kampanjen? Varför 
inte? 

• Hur tänkte ni kring val av 
kanaler i samband med 
Sambotestet?  

a. Tror du att effekten hade 
blivit mer långsiktig om 
ni tänkt på ett 
annorlunda sätt?  

 

• Vilka plattformar använder 
du dig av vid 
kommunikation inom SM 
och varför?  

• Vad bestämmer/är 
avgörande för vilka kanaler 
som används? 

• Generellt sätt vilka typer av 
marknadsföringsaktiviteter 
utför du genom SM? 
 

Resultat Kliatchkos fjärde och sista 
IMK-pelare. Här undersöks 
hur man mäter resultatet av 
SM-aktiviteter och IMK-
strategier?  
 
 

• Mäter ni resultatet av er 
IMK-strategi? I så fall, 
hur?  

• Hur mätte ni resultatet av 
Sambotestet?  

a. Finansiellt perspektiv? 
Antal Facebook följare? 
Fler kunder? 

b. Hur gjordes avvägningen 
underhållande 
applikation som finns på 
Facebook gentemot det 
kommersiella syftet som 
leder till nya kunder? 
Tror du i efterhand att ni 
skulle kunna kopplat 
samman dem starkare? 

• På drygt ett dygn fick ni ca 
en 700 % ökning på era 
FB-likes tack vare 
Sambotestet – vad tror du 
är den långsiktiga effekten 
av det? 

• Hur mäter man SM-
strategier? Skiljer det sig 
från mer traditionella 
kanaler?  

IMK och 
varumärke 

Frågor kring IMK, SM:s 
påverkan på IMK, 
Sambotestets påverkan på 
IMK och hur man jobbar 

• Vad tänker du på när jag 
säger integrerad 
marknadskommunikation?  

• Hur jobbar ni med IMK på 

• Vad tänker du på/associerar 
med när jag säger integrerad 
marknadskommunikation 
(IMK)? 
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med varumärkets 
samstämmighet.  
 
 
 

Fastighetsbyrån? 
• Marknadskommunikations

mixen (påverkan) är en del 
av IMK-processen och är 
den mix av kanaler som 
man kommunicerar med 
konsumenter via. Vilka 
kanaler använder ni främst 
på Fastighetsbyrån? 

• Hur påverkades 
Fastighetsbyråns generella 
IMK-strategi i samband 
med Sambotestet? 
Identifierade ni några 
områden som ni behövde 
arbeta extra med eller som 
påverkades av SM-
kampanjen? 

• Hur ansåg du att ni 
jobbade med Sambotestet 
för att skapa en 
samstämmighet med ert 
varumärke? Var det 
svårare än vid traditionella 
kanaler? Hur skiljde det 
sig? 

• Tycker du det är viktigt att 
integrera SM 

• i sin integrerade 
marknadskommunikation? 

• Varför/ Varför inte? Hur?  
• I och med ökningen och 

uppkomsten av icke-
traditionella medier och 
kommunikationskanaler, 
vilka är de viktigaste 
områdena att fokusera på när 
företag utvecklar strategier 
för marknads-
kommunikation? Varför? 

• Hur anser du att man bör 
jobba för att skapa en 
samstämmighet med 
varumärket när man jobbar 
med SM aktiviteter?  

• Är det svårare än vid 
traditionella kanaler?   

• Hur skiljer det sig? 

Marknads- 
kommunikations-
mixen 

Fokus på frågor rörande 
marknadskommunikations-
mixen samt Mangold och 
Faulds teori kring SM som 
ett hybridinslag av 
marknads-
kommmunikationsmixen. 

• Marknadskommunikations
mixen (påverkan) är en del 
av IMK-processen och är 
den mix av kanaler som 
man kommunicerar med 
konsumenter via. Vilka 
kanaler använder ni främst 
på Fastighetsbyrån? 

• I vilken utsträckning 
instämmer du i påståendet, 
att Sambotestet kan ses 
som ett hybridinslag av er 
marknadskommunikations-
mix?  

• I vilken utsträckning 
instämmer du i påståendet, 
att SM kan behandlas som 
ett hybridinslag i 
marknadskommunikations-
mixen, då de möjliggjort 
tvåvägskommunikation 
(företag kan prata med sina 
kunder men samtidigt att 
kunderna kan prata direkt till 
varandra vilket i sin tur når 
företag)? 
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Intervjufrågor SM-experter                                                                             

                                                                                                          
1. Bakgrundsinfo om intervjupersonen: 

a. Vad är din erfarenhet inom PR-branschen/marknadsföring? 
b. Hur länge har du jobbat med marknadsföring/kommunikation? SM? 
c. Hur många projekt har du gjort? 
d. Vilka slags projekt rör det sig om? 

 
2. Vad tänker du på/associerar du med när jag säger integrerad marknadskommunikation 

(IMK)? 
 

3. Vad tänker du på om jag säger sociala medier (SM)? Hur definierar du kommunikation 
inom SM? 

 
4. Vilka plattformar använder du dig av vid kommunikation inom SM och varför?  

a. Facebook 
b. Twitter 
c. Pinterest 
d. Instagram 
e. Google + 
f. LinkedIn 
g. Youtube 
h. Bloggar 
i. Snapchat 
j. Annat 

 
5. Vad är avgörande för vilka kanaler som används? 

 
6. Generellt sett vilka typer av marknadsföringsaktiviteter utför du genom SM? 

 
7. Vad är syftet bakom dessa aktiviteter?  

a. Vad hoppas man uppnå? 
 

8. Ser du några fördelar med SM som du inte upplever inom traditionell kommunikation 
(TV/radio/press)? 

a. Hur bör man agera för att maximera fördelarna? 
 

9. Ser du några utmaningar med SM som du inte upplever inom traditionell 
kommunikation? 

a. Hur bör man agera för att motverka/dämpa dessa utmaningar? 
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10.  Är SM ett bättre sätt att nå ut till sin målgrupp? Hur skiljer det sig från traditionell 

media?  
a. Hur kan man på bästa sätt nå ut till intressenter (externa målgrupper) via SM? 

 
11. Hur anser du att man bör jobba för att skapa en samstämmighet med varumärket när man 

jobbar med SM aktiviteter?  
a. Är det svårare än vid traditionella kanaler?  
b. Hur skiljer det sig? 

 
12. I och med ökningen och uppkomsten av icke-traditionella medier och 

kommunikationskanaler, vilka är de viktigaste områdena att fokusera på när företag 
utvecklar strategier för marknadskommunikation?  

a. Varför? 
 

13. Om jag säger innehåll i samband med SM, vad tänker du på då? Skiljer det sig från 
traditionella kanaler? 

a. Innehåll kan ses som både incitament och budskap, finns det några skillnader på 
dessa begrepp i samband med innehåll enligt dig?  

b. Man pratar också om kontrollerat och okontrollerat innehåll. Vad tänker du på då? 
Vad är viktigt att tänka på? 

 
14. Hur mäter man SM-strategier?  

a. Skiljer det sig från mer traditionella kanaler? 
 

15. I vilken utsträckning instämmer du i påståendet, att sociala medier kan behandlas som ett 
hybridinslag av marknadskommunikationsmixen, då de möjliggjort 
tvåvägskommunikation (företag kan prata med sina kunder men samtidigt att kunderna 
kan prata direkt till varandra vilket i sin tur når företag). 

 
16. Är det någon annan fråga som vi inte tagit upp som är viktig när man skall förstå 

innebörden av SM och varför det är viktigt att jobba med dessa kanaler? 
 

17. Tycker du det är viktigt att integrera SM i sin integrerade marknadskommunikation? 
a. Varför/ Varför inte?  
b. Hur? 
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Intervjufrågor Fastighetsbyrån  

 
Bakgrundsinfo om intervjupersonen: 
o Vad är din nuvarande position på Fastighetsbyrån  
o Hur länge har du arbetat på Fastighetsbyrån? 
o Vad har du för tidigare erfarenheter inom marknadsföring- och 

kommunikationsbranschen? 
  

1. Vad tänker du på när jag säger integrerad marknadskommunikation? 
 

2. Hur jobbar ni med IMK på Fastighetsbyrån? 
a. Vad är er IMK-strategi? 
b. Är en IMK-strategi viktigt? Varför? 

1.  
3. Marknadskommunikationsmixen (påverkan) är en del av IMK-processen och är den mix 

av kanaler som man kommunicerar med konsumenter via. Vilka kanaler använder ni 
främst på Fastighetsbyrån? 

a. Reklam 
b. Säljstöd 
c. PR 
d. Events och upplevelser 
e. Direktmarknadsföring 
f. Word-of-mouth (WOM) 
g. Personlig försäljning 

 
4. Vad är viktigt när ni väljer kommunikationskanaler? 

 
5. Hur tänker Fastighetsbyrån kring innehåll när ni utformar IMK-strategier? 

a. Vad tänker du på om jag säger incitament och budskap? Vad är viktigt att tänka 
på? 

b. Vad tänker du på om jag säger kontrollerat och okontrollerat budskap? Vad är 
viktigt att tänka på? 

 

6. IMK och målgrupp, vad är viktigt att tänka på? 
 

7. Mäter ni resultatet av er IMK-strategi? I så fall, hur?  
 

8. Hur definierar du SM?  
a. Hur definierar du kommunikation inom SM? 
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9. Vilka plattformar använder Fastighetsbyrån för kommunikation på SM och varför?  
a. Twitter 
b. Pinterest 
c. Instagram 
d. Google? 
e. LinkedIn 
f. Youtube 
g. Bloggare 
h. Snapchat 
i. Annat  

 
10. Vem är det hos er som ansvarar för SM? Finns det en person, eller är ni flera som arbetar 

med SM? 
 

11. Vad är Sambotestet?  
a. Varför anlitade ni Wenderfalck och vad var deras roll? 
 

12. Vad ville ni uppnå med Sambotestet? Vad var syftet och visionen? 
a. Fanns det en långsiktig tanke? 

 

13. Hur arbetade med målgruppen i samband med Sambotestet? 
 

14. Hur arbetade ni med innehåll i samband med Sambotestet?  
a. Kontrollerat respektive okontrollerat innehåll? 
b. Budskap- respektive incitamentkopplat innehåll? 

 
15. Hur tänkte ni kring val av kanaler i samband med Sambotestet?  

a. Tror du att effekten hade blivit mer långsiktig om ni tänkt på ett annorlunda sätt?  
 

16. Hur mätte ni resultatet av Sambotestet?  
a. Finansiellt perspektiv? Antal Facebook följare? Fler kunder? 
b. Hur gjordes avvägningen underhållande applikation som finns på Facebook 

gentemot det kommersiella syftet som leder till nya kunder? Tror du i efterhand 
att ni skulle kunna kopplat samman dem starkare? 

 
17. På drygt ett dygn fick ni ca en 700 % ökning av era följare på Facebook tack vare 

Sambotestet – vad tror du är den långsiktiga effekten av det?  
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18. Hur tänkte ni kring Sambotestet och er IMK? På vilket sätt stämde Sambotestet in i er 
marknadskommunikation?   

a. Påverkades Fastighetsbyråns generella IMK-strategi i samband med Sambotestet?  
 

19. Ser du några fördelar med Sambotestet i IMK-synpunkt som Fastighetsbyrån inte upplevt 
i samband med traditionell kommunikation (TV/radio/press)? 

a. Vad fanns det för möjligheter? 
 

20. Såg du några utmaningar med Sambotestet i IMK-synpunkt som Fastighetsbyrån inte 
upplevt i samband med traditionell kommunikation? 

a. Om ja, hur agerade ni för att minimera dem? 
 

21. Hur ansåg du att ni jobbade med Sambotestet för att skapa en samstämmighet med ert 
varumärke?  

a. Var det svårare än vid traditionella kanaler?   
b. Hur skiljde det sig? 

 
22. I vilken utsträckning instämmer du i påståendet, att Sambotestet kan ses som ett 

hybridinslag av er marknadskommunikationsmix? Att SM är dels en egen komponent och 
kanal inom marknadsföringen, men även en blandning av PR, reklam och 
direktmarknadsföring, då det innehåller alla dessa delar. Låter det rimligt? 
 

23. Är det någon annan fråga som vi inte tagit upp som är viktig när man skall förstå 
Sambotestets integration i Fastighetsbyråns marknadskommunikation? 

 


