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Sammanfattning 

Titel: Går det att mäta effektiviteten av marknadsföring i sociala medier? 

Författare: Johan Bjelkengren och Mattias Thörnblad 

Handledare: Cecilia Enberg 

Bakgrund och problem: Företag kan använda sig av sociala medier som exempelvis 

Facebook, Twitter och bloggar för marknadsföring. Genom att kommunicera i sociala nätverk 

på Internet har företagen möjligheter att föra en dialog med kunder vilket kan bidra till att 

relationer uppstår mellan kunderna och företagen. En studie som möjliggör ytterligare 
beskrivningar av egenskaper hos sociala medier och dess fördelar och nackdelar vore 

intressant. Företag upplever svårigheter att koppla marknadsföringen i sociala medier till 

tydliga affärsresultat. Personalen saknar kunskaper för målformulering, implementering och 

utvärdering. Risken finns att företag investerar kapital i marknadskommunikation som inte 

ger ett synligt resultat. Därför ska en studie göras av företag som har personal med kunskaper 
inom sociala medier och mätningen av effektiviteten i dem. 

Syfte: Uppsatsen ämnar undersöka hur svenska marknadsföringsbyråer och medieföretag 

mäter effektiviteten av marknadsföring i sociala medier samt vilka fördelar och nackdelar de 

förknippar med marknadskommunikationen. 

Metod: I studien har kvalitativ metod använts och fem intervjuer har genomförts med 

fallföretag som använder marknadsföring i sociala medier. 

Slutsats: Företagen i studien använder målformulering som utgångspunkt för mätning av 

effektivitet. Det kan göras med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Datorprogram kan 
användas för at mäta antal klick medan en anställd på företaget kan utvärdera antalet positiva 

och negativa kommentar i ett socialt nätverk.  Det är svårt att fastställa ett monetärt värde på 

resultatet av marknadsföring i sociala medier. Legitimitet för att mäta effektiviteten i denna 

marknadsföring finns så länge målen är tydliga, tidsbundna och mätbara. Studiens empiriska 
resultat stämmer överens med vad som sägs i teorin om fördelar med marknadsföring i sociala 

medier. Det möjliggör interaktion, relationsskapande och har en kostnadsfördel. Sociala 

fungerar som ett extra marknadsföringsverktyg eller som komplement till de andra kanalerna. 

En effektiv segmentering kan uppnås genom marknadsföring i sociala medier utifrån 
konsumenters intressen, stil och smak.  

Förslag till vidare forskning: Olika områden som är intressanta för vidare forskning har 

identifierats. Ett alternativ är studier av strategier om marknadskommunikation i sociala 

medier. Ett annat är en undersökning av de datorprogram som finns tillgängliga för att 
mätning av effektiviteten i sociala medier. 

Nyckelord: Sociala medier, marknadsföring, Facebook, Twitter, blogg, 

Relationsmarknadsföring, ”word of mouth”, viral marknadsföring, effektivitet. 
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Förord 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Cecilia Enberg för vägledning och värdefulla 

kommentarer. Ett stort tack vill vi också framföra till respondenterna som tagit sig tid att delta 

i intervjuerna.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

När teknologi, politik och demografi förändras i ett samhälle återspeglas det på marknaderna 

för produkter och tjänster. För att företag ska vara framgångsrika på konkurrensutsatta 

marknader måste de anpassa sig till förändringarna som sker.1 I artikeln ”marketing evolving 

identity” framhåller Robert F. Lusch att marknadsföringen har förändrats de senaste hundra 

åren. Han menar att den genomgått tre faser under denna tidsperiod. Den första fasen var 

distribution av varor, den andra var marknadsföring av produkter till kunder och den tredje, 

nuvarande fasen är samarbete med kunderna för att skapa värde för dem.2 Innebörden av det 

sistnämnda synsättet definieras av Evert Gummesson som relationsmarknadsföring vilken 

grundas på företags relationer, nätverk och interaktion med kunder. Det är en process som 

innebär att företagen och kunderna gemensamt skapar ett värde för de sistnämnda.3 Detta 

kräver metoder för kommunikation med marknaden vilket kan inkludera användningen av 

sociala medier.  

 

Lena Carlsson definierar sociala medier som tjänster på Internet där användare kan samtala, 

skapa kontakter och utbyta information. Det möjliggör en interaktion mellan företag och deras 

kunder.4 Användningen av sociala medier i Sverige får anses vara utbredd bland befolkningen 

och enbart antalet användare av Facebook är cirka 3,2 miljoner5 i landet. Företag kan nyttja 

sociala medier genom att exempelvis skriva meddelanden på Facebook, publicera 

reklamfilmer på YouTube eller rapportera om produktnyheter via en blogg. Det ger 

möjligheten att bedriva tvåvägskommunikation med marknaden vilket gör att företag kan få 

direkt respons på en marknadsföringsåtgärd. Informationsutbytet möjliggör en anpassning av 

verksamheten utifrån kundernas tycke och smak och kan skapa en konkurrensfördel för de 

företag som nyttjar sociala medier på ett framgångsrikt sätt.6 Det finns exempelvis grupper för 

TV-program som skapats av privatpersoner och som fungerar som marknadsföringskanaler.  

 

I Lysehamn finns en tolvårig pojke som startat en egen Facebookgrupp för TV4:s program 

Solsidan. Gruppen har cirka tvåhundratusen medlemmar och är en av de största grupperna för 

tv-format i Sverige. TV4 kontaktade pojken och frågade om de fick skicka information om 

programmet och marknadsföra det genom Facebookgruppen. Han uppskattade TV4:s initiativ 

och ett samarbete uppstod vilket ledde till att företaget beslutade ge honom pressreleasen om 
                                                           
1  Webster, Jr. F. E. (1994). 
2  Lusch,R. F. (2007). 
3  Gummesson, E. (2002).  
4  Carlsson, L. (2009). 
5  www.scandiads.se 
6  www.idg.se 
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att en ny säsong av programmet skulle göras. Det skedde istället för det sedvanliga förfarandet 

vilket innebär att pressreleasen skickas till kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet som 

publicerar den.7  

 

1.2 Problematisering 

I en undersökning utförd av marknadsföringsbyrån CustomersOnly uppger 81 procent av 

marknadsavdelningarna på de tillfrågade företagen i Sverige att de använder marknadsföring i 

sociala medier.8 CustomersOnly arbetar med digital marknadskommunikation och 

uppdragsgivarna är bland annat Toyota, Barncancerfonden och Luftfartsverket.9 

Undersökningen framhåller olika egenskaper och kännetecken med marknadsföring i sociala 

medier som exempelvis att de möjliggör en dialog med kunder. Den baseras på resultatet från 

enkäter och därför är det intressant att göra en studie som möjliggör detaljerade beskrivningar 

om fördelar och nackdelar med sociala medier. Vidare tydliggörs i CustomersOnlys 

undersökning att det finns utmaningar för företag i avseendet mätning av effektiviteten i 

denna marknadsföring. Studien visar att personalen som arbetar med 

marknadskommunikation i sociala medier har svårigheter i mätning och skapande av tydliga 

affärsresultat. De saknar ofta kunskapen för att formulera mål, strategier samt genomföra 

uppföljning av marknadsföringen.10 Om företag inte vet hur de ska mäta finns risken att de 

spenderar kapital på marknadskommunikation som inte ger ett synligt resultat.11 Därför är det 

viktigt att få kunskap om syftet med användningen av olika mätinstrument för marknadsföring 

i sociala medier, inneha förståelse för vad de mäter och hur det ska genomföras.12 Av 

ovanstående anledningar är det intressant att genomföra en studie av företag som har personal 

med kunskaper inom sociala medier och mätning av marknadsföringen i dem. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka hur svenska marknadsföringsbyråer och medieföretag mäter 

effektiviteten av marknadsföring i sociala medier samt vilka fördelar och nackdelar de 

förknippar med marknadskommunikationen. 

 

 

 

                                                           
7  Intervju med Leeb, D. 
8  Soelberg, C. (2009). 
9  www.customersonly.se 
10  Soelberg, C. (2009). 
11  Bernoff, J. (2008). 
12  www.idg.se 
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1.4 Avgränsningar och målgrupp 

Med marknadsföring i sociala medier avses ett företags möjligheter att kommunicera på 

Internet med befintliga och potentiella kunder samt interaktionen mellan säljare, köpare och 

leverantörer. Avgränsningen har gjorts att inte undersöka varumärken och imagerelaterade 

teorier och resultat. Studien baseras på företagens syn på marknadsföring i sociala medier och 

inte konsumenternas. Målgruppen för uppsatsen är ekonomstudenter och företag som har ett 

intresse för marknadsföring i sociala medier. 

 

1.5 Förklarande ordlista 

Facebook – Webbplats för nätverksbyggande där kommunikationen främst sker med text och 

bilder.13 

Blogg – En öppen dagbok eller logg på Internet.14 

Twitter – Kan liknas vid en blogg men har en begränsning i hur långa blogginläggen kan 

vara.15 

LinkedIn – Ett nätverk på Internet för privata och professionella kontakter. 16 

Traditionella medier – avser TV, radio och dagstidningar. 

”Word of mouth” – Information som sprids från en person till en annan vid samtal eller 

genom tekniska hjälpmedel, exempelvis Internet och sociala medier.17  

Sökordsoptimering – Bearbetning av ord på en webbsida i syfte att öka antalet träffar till 

densamma när en sökning görs via en sökmotor som exempelvis Google. Kan liknas vid 

sökmotorsoptimering.18 

                                                           
13  www.ne.se 
14  ibid 
15  ibid 
16  www.likedin.com 
17  Grönroos, C. (2008). 
18  www.ne.se 
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2. Metod 

Val av metod är valet av tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte. I kapitlet 

presenteras begrepp för kritisk granskning av resultatet, hur studien genomförts samt de 

metodval som gjorts. 

 

2.1 Undersökningsansats 

Studien har utgått från en induktiv undersökningsansats och syfte och frågeställning är 

formulerat från ett empiriskt problem. Efter att undersökningen genomfördes skrevs 

referensramen utifrån befintliga teorier i företagsekonomi. Skrivprocessen har alltså gått från 

empiri till teori i uppsatsen. Alan Bryman och Emma Bell menar att forskning med renodlad 

induktiv metod innebär att författaren utformar nya teorier eller modeller från det empiriska 

underlaget.19 Resonemanget delas av Sharon B Merriam som framhåller att induktionen 

utvecklar begrepp, hypoteser och teorier snarare än prövar redan existerande teorier inom valt 

ämnesområde.20 Ett val av denna ansats kan av föregående anledning definieras som en form 

av upptäckandets väg i forskningssammanhang.21 Dock finns det många induktiva studier som 

genererar intressanta resultat men vars teoretiska bidrag inte är tydligt. Det sistnämnda gäller 

för denna uppsats eftersom befintliga teorier använts och inga nya utvecklats. En induktiv 

strategi, gällande kopplingen mellan empiri och teori förknippas ofta med en kvalitativ 

metod.22 

 

2.2 Kvalitativ metod 

I uppsatsen har en kvalitativ metod använts vilket innebär tolkning och förståelse av 

människors verklighet.23 Metoden använder människors ord för att skapa förståelse för ett 

forskningsproblem. Det kan anses vara en motsats till kvantitativ metod vilken använder 

naturvetenskapliga metoder som exempelvis matematik och statistik vid bearbetning av data. 

Den kvalitativa metoden utgår från konstruktionalism vilken implikerar att den empiriska 

verkligheten är ett resultat från interaktionen mellan människor. Den anser inte att det finns 

”en verklighet” som är separerad från individers beteende.24 Insamling av data med kvalitativ 

metod har skett för att få en djupare förstående för de problem som är grund till studien. 

Metoden kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas från och 

kunskapssyftet är primärt ”förstående”.25 

                                                           
19  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
20  Merriam, S, B. (1994). 
21  Patel, R & Tebelius, U. (1987). 
22  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
23  Holme I, M. & Solvang B, K. (1998). 
24  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
25  Holme I, M. & Solvang B, K. (1998). 
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2.3 Fallstudier 

Det finns begränsad kunskap om marknadsföring i sociala medier och i synnerhet hur 

effektiviteten i dem kan mätas.26 På grund av det valdes en fallstudie eftersom de är lämpliga 

vid undersökning av problemområden som saknar tidigare forskning. Fallstudier används som 

underlag för forskning eftersom de kan ge empiriska underlag som kan analyseras i uppsatsen. 

Denna typ av forskning är huvudsakligen kvalitativ på grund av att de oklarheter som 

undersöks i fallstudier är svåra att förklara med exempelvis statistik. Tvetydighet och 

komplexitet kan undersökas i fallstudier och metoden kan ge en djupare förståelse för 

fenomenet som studeras. Fallstudier kan användas både i forskning med induktiv eller 

deduktiv ansats och den ger stor valfrihet i val av datainsamlingsmetod och analysteknik. 

Syftet med metoden är oftast att ge forskaren en ökad förståelse för problemet som undersöks 

och fallstudier anses vara teorigenerande vilket följer valet av induktiv forskningsansats i 

uppsatsen.27  

 

En fråga som ställdes innan genomförande av studien var hur många och vilka fall som skulle 

undersökas. Två metoder för val av fallstudie har lokaliserats där den förstnämnda kallas för 

teoretiskt urval vilket innebär att författaren börjar med det fall som verkar mest givande och 

fortsätter sedan och utforskar andra fall som kan ge ett annat resultat. Detta fortsätter till dess 

att det senaste fallet inte gav något väsentligt tillskott till empirin och när denna mättnad 

uppnåtts avslutas studien. Det andra alternativet är att studera ett eller ett fåtal fall trots att 

vetskapen finns om att mättnaden inte är uppnådd. Sistnämnda metod valdes i studien och av 

denna anledning har inte mättnad uppnåtts i studien.28 Studien har genomförts under en 

begränsad tidsperiod och behandlar ett nytt fenomen. Bedömningen gjordes att det skulle ha 

krävts många fallföretag och respondenter för att uppnå mättnad i det empiriska resultatet. Det 

är dock viktigt att betona att ett annat val av fallföretag skulle kunna ge annorlunda resultat 

och slutsatser.  

 

2.4 Val av fallföretag och respondenter 

Val av fallföretag i studien skedde baserat på vilka kunskaper fallföretag och respondenter 

förväntades ha inom marknadsföring i sociala medier. Valet var inte baserat på att 

respondenterna skulle vara representativa för en population då risken fanns att intervjuerna 

skulle ske med företag som inte nyttjar sociala medier. Eftersom sociala medier i jämförelse 

med traditionella medier är ett nytt fenomen valdes två olika typer av företag för fallstudien.  

 

Den första typen är marknadsföringsbyråer vilka har kunskaper inom marknadsföring i sociala 

medier. De anlitas av andra företag och privatpersoner för att utföra arbetsuppgifter inom 

                                                           
26  Soelberg, C. (2009). 
27  Gustavsson, B. (2004). 
28  ibid 
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marknadsföring och arbetar som konsulter. Bedömningen gjordes att de hade goda kunskaper 

inom området som var föremål för studien.  

 

En lokalisering av marknadsföringsbyråer gjordes genom en sökning på sökmotorn Google 

och respektive företags webbsida undersöktes. Det sistnämnda för att få en uppfattning om 

verksamheten och respondenternas kunskaper i sociala medier. Valet av första fallföretaget 

för studien blev CustomersOnly i Stockholm, vars undersökning hade lästs innan formulering 

av uppsatsens problematisering. Det andra fallföretaget blev Hantera Media i Linköping som 

bland annat utbildar företag i kommunikation i sociala medier. Det tredje valet föll på 

SearchMinds i Kalmar som är specialiserade på Internetmarknadsföring och specifikt sociala 

medier. Företaget arbetar bland annat med rykteshantering på Internet samt olika former av 

datorprogram för sociala medier. 

 

Det andra valet av fallföretag gjordes för att undersöka företag som inte har marknadsföring 

som huvuduppgift utan erbjuder produkter eller tjänster till konsumenter. Syftet var att 

undersöka företag som har egen personal vilka arbetar med marknadskommunikation i sociala 

medier. Valet föll mediebranschen och fallföretagen TV4 och SVT eftersom de fanns 

representerade i sociala medier och har ett stort antal TV-tittare i Sverige. Respondenterna i 

studien valdes baserat på kunskapsnivå och en önskan gjorde om att få prata med den person 

som var ansvarig för marknadsföring i sociala medier på respektive företag. På 

CustomersOnly och SearchMinds innebar det att intervjun genomfördes med respektive VD, 

på Hantera Media med marknadschefen och på TV4 och SVT med projektledare ansvariga för 

kommunikation inom sociala medier.  

 

2.5 Intervjuer och praktiskt tillvägagångssätt 

Insamling av data i fallstudierna gjordes med hjälp av individuella intervjuer. Innan studien 

genomfördes kontaktades respondenterna för ett personligt möte och en lista med 

huvudsakliga ämnesområden utformades. De låg som grund till intervjumallen vilken består 

av tjugoen frågor som användes under intervjuerna. Innan genomförandet gjordes en 

provintervju med en ekonomstudent vid Linköpings universitet i syfte att säkerställa att 

frågorna var lättförståeliga och tolkades på det sätt som önskades. Gällande olika typer av 

intervjusituationer kan en åtskillnad göras mellan strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Det förstnämnda avser en oflexibel intervju som hålls strikt till 

intervjumallen. I den semistrukturerade versionen har forskaren en mall bestående av 

ämnesområden som ligger till grund för intervjun men kan frångå denna. Den sistnämnda 

situationen kan jämföras med ett samtal där en person ställer en eller ett fåtal frågor och låter 

respondenten svara fritt. Intervjuerna i studien kan likställas med den semistrukturerade 

intervjusituationen, mallens ordningsföljd följdes och kompletterades med några följdfrågor.29 

 

 

                                                           
29  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
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De sistnämnda ställdes för att få kompletterande information om ett specifikt område eller ett 

förtydligande av ett svar. Intervjuerna genomfördes i respektive företags lokaler och tog 

trettiofem till femtio minuter. Vid informationshämtande i exempelvis intervjuer är det viktigt 

att både person- och företagsuppgifter hålls konfidentiellt om det önskas av respondenterna. 

Det innebär att information som identifierar individer och företag som deltar i studien inte 

avslöjas.30 Alla respondenterna i studien fick denna möjlighet men valde att låta oss publicera 

sina namn i uppsatsen. Intervjuerna spelades in på en bandspelare vilket innebar att all 

information inte behövdes antecknas och uppmärksamheten kunde riktas mot respondenten. 

Inspelningarna skrevs ned efter intervjuerna och innehållet ändrades från tal till skrift.31  

 

2.6 Databearbetning, utformning av empiri och analys 

Från intervjudatan utformades empirin och det genomfördes i ett första skede vid 

omformulering av texten från talspråk till skriftspråk. Utifrån den texten identifierades ett 

antal huvudområden under rubriker som ansågs intressanta baserat på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Där sammanfogades de olika respondenternas svar i syfte att ge läsaren 

möjligheter att se tendenser eller motsägelser i empiriavsnittet och ge en överblick över 

innehållet. Utifrån empirin har den teoretiska referensramen använts för att göra en analys. 

Det gjordes genom en lokalisering av begrepp och kategorier i empirin där det fanns en 

konsensus mellan respondenterna men också de fall där det fanns en avvikande åsikt. Dessa 

resultat har sedan jämförts med teorierna i uppsatsen och från analysen har egna kommentarer 

och tolkningar gjorts av resultatet. 

 

Huvudfokus i uppsatsen har varit mätningen av effektiviteten av marknadsföringen i sociala 

medier men valet har gjorts att börja respektive kapitel i empiri, teori och analys med 

information kopplad till fördelar och nackdelar med sociala medier. Syftet med 

ordningsföljden är att läsaren ska få information om sociala medier och dess egenskaper innan 

mätmetoder och mätinstrument behandlas. På grund av att frågeställningen inleds med 

mätningen av effektiviteten är slutsatserna utformade på detta sätt. 

 

2.7 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

Bryman och Bell menar att trovärdigheten i kvalitativa studier bedöms av kriterierna 

tillförlitighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitligheten bedöms av 

trovärdigheten i den beskrivning som författaren gör av den sociala verkligheten och det 

avgör acceptansen för uppsatsen hos andra människor. Att skapa trovärdighet i en 

undersökning innebär att personen som genomför studien säkerställer att forskningen utförts i 

enighet med de vetenskapliga regler som finns. Det innebär också att resultaten redovisas för 

respondenterna i syfte att bekräfta att deras verklighet stämmer överens med den skriftliga 

återgivelsen. Förfarandet kallas för deltagarvaliditering och genomfördes efter bearbetning av 

                                                           
30  Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). 
31  ibid  
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intervjudatan och respondenterna fick möjligheten att läsa igenom texten för att kunna 

korrigera felaktigheter. Ett förtydligande av en fråga genomfördes med en respondent via 

telefon och med en annan via mail.32 

 

Kvalitativ forskning avser ofta studier av en liten grupp individer som har vissa gemensamma 

egenskaper med fokus på djupet i datan och inte på mängden som i kvantitativ forskning. Av 

den anledningen är överförbarhet en empirisk fråga och Bryman och Bell anser att det ökar av 

utförliga redogörelser av de detaljer som ingår i den sociala verkligheten. Det gör att andra 

personer kan bedöma hur överförbara resultaten är i annan miljö eller situation. Pålitlighet i en 

undersökning bedöms med avseende på författarnas kritiska förhållningssätt till studien. Det 

innebär att de ska ge en detaljerad beskrivning av skrivprocessen av uppsatsen och vilka 

metodval som gjorts. Uppsatsens handledare men även studiekamrater kan sedan fungera som 

granskare av kvaliteten i uppsatsens procedur, tillämpning och resultat. Konfirmering är ett 

begrepp som innebär att forskaren säkerställer att han eller hon agerat i god tro. Annorlunda 

uttryckt innebär det att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverkat 

utförandet och slutsatserna i en undersökningen.33  

 

Ambitionen i denna studie har varit att genomföra den i enlighet med de vetenskapliga regler 

som nämnts i överstående stycke. I empiriavsnittet har en strävan funnits i att ge utförliga 

redogörelser av respondenternas upplevelse av verkligheten i syfte att uppnå ett djup. 

Gällande överförbarhet är det viktigt att läsaren själv gör en bedömning av resulatet i 

undersökningen. Sociala medier och de mätinstrumenten som är används för dem genomsyras 

av snabb teknisk utveckling och föränderliga trender. Av denna anledning är det troligt att 

överförbarheten av studien är kopplad till en tidsaspekt.34 

 

I syfte att öka pålitligheten har handledare och studiekamrater granskat studien och en strävan 

efter kritiskt förhållningssätt har funnits i alla delar av uppsatsen. Studien består av bearbetad 

data från intervjuer med fem olika respondenter varav tre har studerat vid Linköpings 

universitet. Det är en tillfällighet bortsett från intervjun med Andreas Gartzell som Mattias 

Thörnblad är bekant med sedan tidigare. Forskarens uppgift vid datainsamling med intervjuer 

är att inte påverka respondenten på ett sätt som förstör sanningshalten, så kallade 

intervjueffekter35. Av den anledningen genomfördes intervjun med Gartzell av Johan 

Bjelkengren och Mattias valde att vara passiv under intervjutillfället.  Det är viktigt att 

framhålla att respondenterna kan ha haft olika syn på begrepp som exempelvis 

marknadsföring, kommunikation, sociala medier och att det påverkat deras svar i 

intervjuerna.36 

 

                                                           
32  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
33  ibid 
34  ibid 
35  Gustavsson, B. (2004). 
36  Bryman, A & Bell, E. (2007). 
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2.8 Källkritik 

I uppsatsen har två kriterier används för källkritisk granskning. Det första är ett samtidskrav 

vilket innebär att en iakttagelse bör ligga tidsmässigt så nära det inträffande som möjligt. 

Annorlunda uttryckt om en person berättar en historia från en upplevelse är trovärdigheten i 

den större ju kortare tidsintervallet är mellan återgivelsen och upplevelsen. Utvärdering av 

artiklar och böckers relevans i uppsatsen har skett baserat på en tidsaspekt eftersom sociala 

medier kännetecknas av en hög förändringstakt. Det andra kriteriet är tendenser i materialet 

som kan ha påverkat berättarens iaktagelser eller ändrat beskrivningen av verkligheten för 

egen nytta. Det har beaktats i form av att vetenskapliga artiklar har valts före 

populärvetenskapliga och med avseende på om författaren skrivit något av egen vinning, 

exempelvis i försäljnings- eller marknadsföringssyfte.37 

 

Artiklarna i bakgrund, problematisering samt den teoretiska referensramen är hämtade från 

databaserna Academic source premier och Business source premier. På grund av att det finns 

begränsad forskning inom sociala medier har populärvetenskapliga artiklar använts i det 

avseendet. Ett källkritisk förhållningssätt har funnits till artiklarna och en utvärdering har skett 

av dess trovärdighet i respektive sammanhang i uppsatsen. I den teoribildning som inte varit 

direkt kopplad till sociala medier har litteratur och artiklar med högre vetenskapligt värde 

använts. 

 

 

 

 

 

                                                           
37  Gustavsson, B. (2004). 
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3. Empiri 

I detta kapitel behandlas empirin vilken utformats från datainsamlingen och börjar med en 

presentation av respondenterna. Det efterföljs av respondenternas syn på fördelar och 

nackdelar med sociala medier. Slutligen behandlas mätning av effektiviteten av 

marknadsföring i sociala medier, svårigheterna som finns i det samt vilka mätinstrument 

fallföretagen använder. Syftet med empirin har varit att samla begrepp, kategorier och 

områden från intervjudatan under passande rubriker men ibland överlappar de varandra. 

 

3.1 Presentationer av företag och respondenter i fallstudien 

 

Hantera Media och marknadschef Andreas Gartzell 

Hantera Media är en Linköpings-baserad kommunikationsbyrå med två verksamhetsområden 

vilka är utbildningar och konsulttjänster. Genom dessa arbetar företaget främst med 

mediahantering och marknadsföring i sociala medier. Det senare inkluderar nätverkstjänster 

som Facebook och Twitter där företaget själva sköter sin marknadsföring. Hantera Media 

jobbar främst mot försvars- och transportsektorn där det stora antalet kunder återfinns. 

Andreas Gartzell är företagets marknadschef sedan ett år tillbaka och är utbildad inom 

ekonomi och statistik vid Linköpings universitet.  

 

Searchminds och VD Marcus Everflod 

Searchminds är en marknadsföringsbyrå som arbetar med Internetmarknadsföring och 

specifikt sociala medier. Företaget är beläget i Kalmar och är inriktat på sökmotorsoptimering 

för sociala medier och ”online reputation management” vilket är en form av rykteshantering 

på Internet. Searchminds är medlemmar i 350 stycken olika sociala medier och anlitas av både 

företag och privatpersoner. Marcus Everflod är VD för företaget och är utbildad jurist från 

Lunds universitet.  

 

CustomersOnly och VD Christer Soelberg 

CustomersOnly är en kundbyrå belägen i centrala Stockholm. Företaget arbetar främst med 

marknadsföring i form av ”word of mouth” och deras kunder är i huvudsak stora 

konsumentföretag. De använder Twitter, Facebook, blogg och Linkedin för marknadsföring i 

sociala medier. Företagets VD Christer Soelberg har arbetat inom marknadsföringsbranschen i 

cirka femton års tid och är utbildad vid Stockholms universitet samt ekonomlinjen på Berghs.  
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TV4 och projektledare David Leeb 

TV4 är Sveriges största tv-kanal och är en del i TV4-gruppen som driver olika kanaler, 

webbsajter med mera. De använder sociala medier i form av bloggar, Twitter, Youtube och 

Facebook för marknadsföring. David Leeb är projektledare på TV4 och är verksam på 

kommunikationsavdelningen tillsammans med cirka sextio personer. Han arbetar främst med 

digitala och sociala medier för TV4:s kanaler och webbsajter men även med 

sökordsoptimering. Han har arbetat med kommunikation i Internetmedia under cirka fem års 

tid och är utbildad civilekonom från Linköpings universitet. 

 

SVT och projektledare Linn Hellstrand 

Sveriges Television (SVT) är ett public service företag som finansieras av radiotjänstens 

avgift. De använder sociala medierna Facebook och Twitter och ett antal bloggar som 

exempelvis Vinterstudiobloggen. Linn Hellstrand är projektledare för SVT:s onlinesatsningar 

för sportverksamhet och hon arbetar främst med evenemang och magasin. Det kan exempelvis 

vara OS eller VM men också TV-program som Sportspegeln. Hellstrand är utbildad inom 

kultur, samhälle och media vid Linköpings universitet.  

 

3.2 Fördelar med marknadsföring i sociala medier 

Gartzell menar att sociala medier skapar nya möjligheter för företag att kommunicera med 

sina kunder, lyssna på dem och skapa en dialog. En åtskillnad kan därför göras mellan 

traditionella och sociala medier där det förstnämnda sker genom envägskommunikation. Han 

framhåller att det är interaktionen, diskussionen och närheten som är viktig i sociala medier 

eftersom det möjliggör tvåvägskommunikation. ”Feedback” till företag från intressenter kan 

ske snabbare i sociala medier än i traditionella och att en förklaring är att de går att uppdatera 

frekvent. Gartzell betonar att det skapar nya möjligheter för företag att vara nära sina kunder, 

leverantörer, kollegor och affärspartners. Everflod menar att deras uppdragsgivare anlitar 

SearchMinds för de vill interagera med användarna i sociala medier. Det kan exempelvis vara 

ett försäkringsbolag som vill kommunicera med kunderna via Facebook genom någon form 

av aktivitet. Syftet för försäkringsbolaget kan vara att få kunskap om kundernas intressen 

gällande försäkringar. Soelberg menar att CustomersOnly använder sociala medier för 

kommunikation med kunderna och för att ge dem kunskap och insikter på olika sätt: 

 

”Nu kan den här diskussionen börja spridas vitt och brett på nätet otroligt snabbt. Vi vill att 

människor ska prata om de bra saker vi gör och det pratas ju naturligtvis även om dåliga 

saker och därför öppnar vi upp så mycket som möjligt för att den diskussionen ska äga rum i 

det effektivaste kommunikationsverktyget.” 

 

Han framhåller att företaget fokuserar på uppdragsgivarnas befintliga kunder och att de vill ha 

en dialog med dem i sociala medier. De önskar prata med så många kunder som möjligt och 
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skapa en kvalitativ dialog med dem. På detta sätt integreras kunderna i en kampanj när 

CustomersOnly gör reklam. Soelberg betonar att företaget sammanfogar sociala medier med 

traditionella medier i marknadsföringskampanjer och de används som en av flertalet kanaler. 

Han menar att en del av marknadsföring handlar om att nå individer som kan påverka andra 

människor i ett specifikt sammanhang. CustomersOnly identifierar dessa människor via 

sociala medier och skapar en dialog med dem. Vid en marknadsföringskampanj för ett 

bilmärke kan samtalet ske med en person som pratar om bilar och miljö. Soelberg betonar att 

det finns en kostnadsfördel med marknadsföring i sociala medier men att den huvudsakliga 

fördelen är de har större trovärdighet hos konsumenter än traditionella medier. Leeb 

framhåller att TV4 använder marknadsföring i sociala medier för att interagera, engagera och 

attrahera konsumenter. Kommunikationen kan ske i en Facebookgrupp för ett av TV4:s 

program där de utför olika aktiviteter som exempelvis visning av extramaterial. Han anser att 

sociala medier har en enorm kraft och berättar att Facebookgruppen för TV-programmet 

Solsidan är en av de största som finns för tv-format i Sverige. Han menar att sociala medier är 

ett kommunikationsverktyg som gör att användarna lättare kan interagera med andra 

människor. Leeb jämför dagens kommunikation i sociala medier med femton år sedan då 

individer kommunicerade genom att ringa sina vänner hemifrån. Han poängterar att idag kan 

en person utan problem ha 50, 150 eller 500 kompisar via Facebook eller en blogg som följer 

vad han eller hon gör. Leeb framhåller att sociala medier skapar ”word of mouth” som kan 

spridas otroligt snabbt via Internet. TV4 vill att tittarna ska diskutera deras program och av 

denna anledning använder företaget sociala medier, som de tycker är det effektivaste 

kommunikationsverktyget. Med rätt strategi och tillvägagångssätt är sociala medier ett oerhört 

starkt verktyg för marknadsföring. Han framhåller att det krävs generositet mot användarna 

och att företaget måste ge någonting tillbaka till dem. Hellstrand framhåller att det viktiga för 

SVT:s marknadsföring i sociala medier är tvåvägskommunikationen. Hon delar Leebs syn på 

generositet mot användarna och anser att det är viktigt att de får kommentera innehållet på 

exempelvis Facebook. SVT söker en dialog med sina tv-tittare och Hellstrand menar att 

sociala medier handlar om att prata med varandra, sprida information och skapa utbyten. Det 

viktiga för SVT:s kommunikation med tv-tittarna är att publiken är aktiv och av denna 

anledning finns företaget i sociala medier. 

 

3.3 Nackdelar med marknadsföring i sociala medier 

Everflod anser att det finns tydliga risker med sociala medier för företag. Enligt honom räcker 

det att en person skapar negativ publicitet via exempelvis Facebook för att ett företag ska 

drabbas negativt. Han menar att det finns en brist på lagar som kontrollerar sociala medier och 

att det delvis satt det svenska rättssystemet ur spel. Det skapar problem när företag blir utsatta 

för förtal på exempelvis Facebook eller bloggar. Everflod nämner ett exempel om en 

hantverkare som anlitade företaget på grund av att en kund spridit negativ information om 

företaget i sociala medier. Det skapade problem för hantverkaren varje gång en potentiell 

kund gjorde en sökning på företagets namn via Google eftersom det då visades negativ 

information. Soelberg framhåller också att det finns risker för företag med marknadsföring i 
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sociala medier på grund av att de kan bli ”uthängda” och förlora sin kontroll över varumärket. 

Detta resonemang delas av Leeb som säger att det kan uppstå negativa konsekvenser för 

företag när de släpper kontrollen över varumärket och låter människor prata fritt om det i 

sociala medier. Han menar att ”badwill” sprids lika lätt som ”goodwill” och nämner vikten av 

att företag inte ska dölja sina budskap och att de använder sociala medier i kommersiella 

syften. Gartzell ser en annan aspekt av riskerna med sociala medier. Han anser att det är 

viktigt att företag fokuserar på marknadsföring via ett fåtal sociala medier och investerar tid i 

dessa: 

 

”Det är lite som om jag är med i en pokerklubb och vi ska spela en gång i veckan och sen så 

kommer jag aldrig dit, då kommer folk tycka att vilken dålig kompis jag är och det är precis 

samma sak, upplever vi det i sociala medier.” 

 

Han framhåller att företag ska undvika att vara registrerade i för många sociala medier på 

grund av det kan ge intrycket av företaget som oengagerat. Av denna anledning använder 

Hantera Media endast två stycken för marknadsföring. Gartzell poängterar att företag behöver 

riktlinjer och policys för hur anställda kommunicerar i sociala medier. Han menar att det bör 

tydliggöras för personalen vad som är tillåtet att diskutera i sociala medier och vad som inte är 

det, för att undvika misstag. Det kräver att företagen investerar resurser för kontroll och 

övervakning över informationsspridningen. Har de inte tid för att arbeta med sociala medier 

bör de undvika dem. Gartzell framhåller att idag kan vem som helst vara journalist och att det 

ställer nya krav på personalen som arbetar med marknadsföring i sociala medier: 

 

”Till exempel som i somras, när en kamera fångade spagettin på golvet i ett skolkök och 

filmade och på ett knapptryck så är det på YouTube. Det är en fara som man måste vara 

beredd på, den snabbheten, alla kan vara journalister.” 

 

Vidare anser också han att det finns risker med att användare i sociala medier har bristande 

rättigheter. Som exempel nämner han Facebook, där ett konto inte kan avslutats och att det är 

svårt att kontakta YouTube för att ta bort en filmsekvens. Hellstrand säger att Internet är 

något fritt och öppet och människor har rätt att skriva i stort sett vad de vill i sociala medier. 

SVT ser risker med att det sprids negativa och olämpliga budskap på sociala medier som inte 

får förknippas med företaget. Av denna anledning har de instiftat regler och policys som 

användarna måste efterfölja. SVT har även en moderering vilket innebär att de har personal 

som övervakar exempelvis företagets Facebookgrupper. Ifall det uppkommer inlägg eller 

kommentarer av hotfull typ som exempelvis hets mot folkgrupp eller intrång i personers 

privatliv raderas dessa. 
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3.4 Mätning av effektivitet av marknadsföring i sociala medier 

3.4.1 Mål med marknadsföring i sociala medier 

Soelberg menar att CustomersOnly ber sina uppdragsgivare skapa målsättningar för 

marknadsföringen. Det kan vara att generera ”word of mouth” hos företagets kunder vilket 

Customers Only gör genom en marknadsföringskampanj i sociala medier, TV, 

tidningsannonser med mera. Målen kan vara att skapa uppmärksamhet om företaget, stärka 

dess varumärke och öka försäljningen av deras produkter. I målsättningen ska ingå vilken typ 

av kommunikation som ska användas i kampanjen. Motsvarande tillvägagångssätt vid 

målformulering görs av Hantera Media och Gartzell framhåller att företaget utgår från 

uppdragsgivarens målsättning som är kopplad till dess affärsmål. Han berättar att de utgår 

från tre nivåer, en strategisk vilken innehåller en övergripande målsättning, en taktisk som 

innehåller kampanjaktiviteter och en operativ. Den sistnämnda innehåller vilka 

marknadsföringskanaler som används, exempelvis PR eller sociala medier. Everflod menar att 

Searchminds har tre olika mål för marknadsföring i sociala medier och de beror på ”vilket 

skede” uppdragsgivaren befinner sig i. Det första målet kan vara en registrering i sociala 

medier i syfte att skydda företagets namn, det andra målet att generera en positiv bild av 

uppdragsgivaren eller dess produkter, att stärka varumärket. Det tredje och sista målet är att 

skapa större intäkter till uppdragsgivaren genom ökad exponering i sociala medier. Leeb 

menar att TV4 inte upprättar kvantitativa mål för marknadsföringskampanjer i sociala medier, 

exempelvis att den måste generera en specifik Internettrafik till företagets webbsajt. De 

försöker hela tiden göra saker bättre utifrån en kvalitativ aspekt istället för en kvantitativ. 

Hellstrand säger att SVT inte hade några mål när de arbetade med OS i sociala medier. Men 

eftersom det blev ett lyckat resultat har de gjort en plan för det kommande året om hur de ska 

jobba med sociala medier. Hellstrand menar att SVT heller inte har kvantitativa målsättningar 

som exempelvis hundra tusen fans på en Facebookgrupp utan att de vågar pröva nya saker i 

sociala medier. De mäter antalet inlägg i Facebook som har genererat inslag eller idéer till 

exempelvis Sportnytt och Sportspegeln.  

 

3.4.2 Metoder för mätning och utvärdering av mål 

Gartzell framhåller att det är möjligt att mäta marknadsföringsåtgärder via sociala medier 

enskilt eller tillsammans. På detta sätt går det att se vilka åtgärder som gav önskvärt resultat 

och för företaget möjliggör det en justering av respektive marknadsföringsåtgärd under 

mätperioden i syfte att uppnå ett slutgiltigt mål. Han anser att det går att blanda både 

kvalitativa och kvantitativa metoder för att mäta effektiviteten av marknadsföring i sociala 

medier. Det anser han är en av fördelarna med sociala medier men han påpekar att det är 

viktigt att företag tydligt definierar hur mätningen ska gå till. Everflod menar att Searchminds 

mäter effektiviteten i sociala medier beroende på vad uppdragsgivaren önskar för resultat av 

företagets arbete. Det kan exempelvis vara en förändring i sökresultatet via Google vilket då 
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jämförs med tidigare gjord intial report. SearchMinds använder kvantitativa metoder för 

mätning vilket Everflod förklarar på följande sätt:  

 

”Du betalar oss 10 000 och sen så kommer det folk från sociala medier till din webbsida för 

att vi har marknadsfört det här. Och sen så går kunderna och fyller i beställningsformuläret 

och varje gång så tjänar du 250 kr på produkten eftersom det är din marginal. Då kan vi se 

vid ett visst läge att om du investerat 10 000 hos oss så har du tjänat igen de här 10 000. 

Målomvandlingen är hela vägen. Så det är ju ett unikt sätt att spåra det på och det är ju något 

som också är unikt i Internetbranschen.” 

 

Customers Onlys övervakar processen genom att kontrollera hur många personer de når fram 

till, hur många ”klick” de får i en kampanj. De undersöker också vilken typ av kvalité de får i 

en kampanj, det vill säga vad som skrivs i sociala medier. Efter kampanjen undersöker de 

positiva kommentarer vilka jämförs med negativa i en viktning för att säkerställa vad som har 

fått störst utrymme. Soelberg gör en liknelse med hur exempelvis PR-byråer gör 

pressutvärderingar för att se vad som skrivits om ett specifikt företag. Han berättar att det 

finns ett gemensamt sätt att mäta effektiviteten av marknadsföring i TV men att det saknas en 

bra och vedertagen metodik i sociala medier. Han framhåller att det är upp till varje person att 

använda rätt verktyg och det inte finns någon standard i hur det genomförs. Soelberg skriver 

en bok om sociala medier och har intervjuat branschfolk i USA och han menar det är väldigt 

sällan som företag mäter något annat än exponeringen som företaget fått från 

marknadsföringen i sociala medier. Han menar att det är sällan som en analys görs av hur stor 

andel av försäljningen av en produkt eller tjänst som berodde på en marknadsföringskampanj i 

sociala medier. Hellstrand menar att SVT inledningsvis kommer att göra uppföljningar 

veckovis för att övervaka att de är på väg mot målen. Hon anser att det är viktigt att inte göra 

långa uppehåll i utvärderingarna eftersom SVT måste hålla koll på flödet. Hellstrand berättar 

att företaget mäter hur många personer som klickat på ”gilla-knappen” i Facebook, antal 

kommentarer samt hur många fans de hade jämfört med de personer som besökt webbsidan.  

 

3.4.3 Mätinstrument för sociala medier 

Gartzell nämner att företag kan använda Google analytics38 för mätning av effektiviteten av 

marknadsföring i sociala medier. Programmet möjliggör identifiering av hur lång tid 

människor har varit inne på en webbsajt, vilka tider på dygnet det skett och hur många klick 

de gjort. Enligt Gartzell är det en precis mätmetod. SearchMinds använder också Google 

analytics för sin egen verksamhet och ibland installerar de programmet på uppdragsgivarens 

webbsajt. I samband med installationen utbildar SearchMinds uppdragsgivarens personal i hur 

                                                           
38  Google analytics är ett verktyg för mätning av olika former av Internetmarknadsföring. Med hjälp av programmet går det 
att identifiera antalet besökare på en webbsajt, huruvida de har lokaliserat företaget via sökmotorer, sociala medier eller 

reklam. Det är även möjligt att få reda på vilka städer och länder användarna kommer ifrån samt vilka webbläsare och 

operativsystem de nyttjar. Med Google analytics kan marknadsförare få information som gör att de effektivare kan 

skräddarsy reklam och kampanjer till företagets målgrupp och de kan utforma budskap efter användarnas preferenser. 
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de ska använda programmet. När uppdragsgivaren får autogenererade rapporter från Google 

analytics kan de analysera informationen. Målomvandlingen i sociala medier kan också 

genomföras om uppdragsgivaren definierar ett mål. Everflod exemplifierar det, genom att en 

kund kan välja att exponeras på en webbsajt som exempelvis resa.se eller att företaget ska 

synas på Facebook. Syftet med det sistnämnda kan vara att uppdragsgivarens kunder ska gå in 

på en Internetlänk till företagets webbsajt och beställa en katalog eller köpa en produkt eller 

tjänst. Målomvandlingen kan sedan ske genom att kunden loggar in på Facebook, tar del av 

information, klickar på en webblänk som leder till resa.se, observerar ”resan”, och bokar den. 

Everflod menar att det möjliggör för företaget att jämföra investeringskostnaden med antalet 

kunder som beställt en katalog eller bokat en resa. Han menar att uppdragsgivarna kan se 

målomvandlingen under hela affärsprocessen och att Internet skapar möjligheter att se exakt 

vad marknadsföring i sociala medier gett. Han framhåller att SearchMinds säkerställer att 

mätmetoderna är tillförlitliga genom att jämföra statistiken med uppdragsgivarens upplevelse 

av verkligheten. Det görs vid en redovisning för kunden när SearchMinds visar data över 

exempelvis försäljning, ökat antal kunder med mera för att säkerställa att det stämmer med 

uppdragsgivarens fakturor och kundstock. Everflod menar att det är viktigt att kunden förstår 

och tolkar statistiken på rätt sätt. Mätningen av målet kan ske genom att använda ett program, 

en person på företaget eller en konsult som vet hur målen ska definieras. Han framhåller att 

programmet Google analytics filtrerar bort statistik som skapar besök från samma ip-

nummer39 och att programmet är tillförlitligt. TV4 använder tjänsten Kia index40 för 

mätningen av effektivitet i marknadsföring i sociala medier samt ett antal mätverktyg som är 

godkända av KIA, varav ett är Google analytics. Programmet nyttjas för mätning av hur 

mycket av Internettrafiken på webbsajterna som genereras av sociala medier, eller antalet köp 

som är hänförda en Facebookgrupp. Nielsen Netratings41 används för de av TV4:s webbsidor 

som har fler än hundra tusen besökare. Leeb anser att det är långsammare och ger sämre 

överblick än Google analytics men att programmet möjliggör en lokalisering av var 

Internettrafiken kommer från.  

 

Företaget gör även analyser på enskilda webbsajter för att identifiera hur de ska öka 

Internettrafiken i sociala medier i ett specifikt projekt. Hellstrand säger att de mäter hur 

många som har varit aktiva fans på webbsidan, antal män eller kvinnor och även 

åldersgrupperingar när det är möjligt. Viss information får de direkt från Facebook när de står 

                                                           
39  Datorns identifikationsnummer. 

40 KIA är en förkortning av för Kommittén för internetannonsering och är en gemensam organisation som drivs av 

reklambranschen och företag inom mediabranschen. Kia index visar statistik om svenska webbplatser och kan ge svar på hur 

många unika besökare som har varit på en webbsida, antal besök som har gjorts och hur många sidor som har visats. På sin 

webbsida visar KIA en lista veckovis där de populäraste svenska webbsidorna rangordnas efter tidigare nämnda kriterier. 

KIA indexet använder ett antal mätverktyg som exempelvis Google analytics och Nielsen Netratings. De definierar Google 

analytics som ett accepterat mätverktyg för webbsidor med under 100 000 unika besökare per vecka.  Alla svenska 

webbplatser som önskar kan få medverka i KIA-index och statistiken som indexet presenterar används av olika intressenter 

på Internet vilket exempelvis är företagens kunder, annonsörer på webbsajter och sociala medier med flera. 

41  Nielsen Netratings är ett mätverktyg som kan liknas vid Google analytics men som även beräknar summan av tiden som 

alla användare på en webbsajt spenderar tillsammans. 
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som administratör för ”fanssidan”, det kan exempelvis vara hur många människor som varit 

aktiva. Hellstrand menar att SVT analyserar de rapporter som genereras av Facebook och 

Twitter. 

 

3.4.4 Svårigheter med mätning av effektiviteten av marknadsföring i sociala 

medier 

Gartzell uttrycker svårigheterna med mätning av effektiviteten av marknadsföring på följande 

sätt: 
 

”Det beror på hur man definierar det, för jag menar, om man tar exempelvis  bloggar, en del 

tycker att man ska mäta av hur många blogginlägg som görs. Då hamnar bloggarna på olika 

listor, vem är mest aktiv och så. Frågan är: hur vet man att folk har läst det här? Hur mäter 

vi att det är kommentarer, är det klick? Ett klick betyder ju inte att någon har läst det för den 

sakens skull.” 

 

En annan svårighet med mätningen är att utvecklingen går så fort i sociala medier att det blir 

problematiskt att upprätta långsiktiga mål. Gartzell anser därför att risken finns att företag 

överger sina målsättningar på grund av att förändringstakten är så hög att populariteten av 

olika sociala medier ändras under en femårsperiod. Det är viktigt att formulera mål för 

marknadsföringen i sociala medier och mäta av dem för att se resultatet, därav risken. Gartzell 

menar att det finns många människor som arbetar med utveckling av mätinstrument för 

sociala medier men att ingen har en slutgiltig lösning på hur det ska gå till. Det finns mått som 

saknas vid mätning av effektiviteten vilket framhålls av Everflod. Ett exempel som skapar 

problem i detta avseende är om en person upptäcker ett företag via Facebook på jobbdatorn 

men beställer produkten eller tjänsten på hemdatorn. Då registreras inte detta på grund av att 

datorerna har olika ip-nummer. Även långsiktiga effekter av marknadsföring i sociala medier 

som exempelvis ”word of mouth” är svåra att mäta och Everflod menar att mätmetoderna kan 

förbättras.  

 

Soelberg efterfrågar tydligare standards för mätning av effektivitet av marknadsföring i 

sociala medier. Det viktigaste för utvecklingen av mätmetoderna är att upprätta 

branschstandards, enligt honom. Det måste vara möjligt att säkerställa att 

marknadsföringskampanjer i sociala medier ger konkreta affärsresultat som exempelvis ökad 

försäljning av ett företags produkter. Soelberg säger att det finns en oklarhet bland 

marknadsförare i det sistnämnda och refererar till CustomersOnlys undersökning. Han anser 

inte att metoderna för mätning av marknadsföring i sociala medier är tillförlitliga och det är 

upp till varje byrå och kund att hitta en egen mätmetod. Mätningen inom sociala medier är i 

dagsläget enkel och bristfällig och Soelberg menar att det behövs ett gemensamt 

mätinstrument för företag. Soelberg anser att företag kan mäta hur många ”klick” de fått i en 

marknadsföringskampanj i exempelvis Youtube men att ordet tillförlitlighet inte är rätt i det 

avseendet. Han framhåller att marknadsförare bör analysera kvalitén i en specifik 
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marknadsföringsåtgärd. Det är exempelvis viktigt att kunna identifiera antalet personer som 

sett en reklamfilm, hur många som sett hela filmen och hur många av dessa som minns 

avsändaren. En kvalitativ metod för mätningen kan också krävas där en analys görs av vad 

kunderna sagt till varandra i sociala medier. Soelberg framhåller att metoderna för mätningen 

måste utvecklas och bli bättre och precisare. Det krävs mätetal och uppföljning för sociala 

medier för att de ska förtjäna ett existensberättigande för marknadsföring. Han anser att det 

börjar bli svårt att mäta marknadsföring i sociala medier eftersom mätinstrumenten blir 

alltmer avancerade. I vissa fall fordras det att personen som gör mätningen är specialiserad på 

metoderna och Soelberg anser att kunskaperna för användning av mätprogram saknas hos 

företag. Leeb menar också att det krävs personal med teknisk kompetens för att utvärdera 

marknadsföringskampanjer i sociala medier. Han menar att TV4 har för många mätverktyg 

för att ge en enkel och överskådlig syn på vad en marknadsföringskampanj i sociala medier 

gett för effekt. Det gör att han efterfrågar program som kan samanställa kvantitativ data från 

Facebook, Twitter, Youtube, bloggar, med flera. Programmen skulle kunna ge information 

om vad en marknadsföringsåtgärd i sociala medier genererat i Internettrafik, antal köp av 

företagets produkter och tjänster samt storleken på intäkterna. Hellstrand menar att det viktiga 

för SVT är engagemanget hos deras TV-tittare och att det är svårt att mäta. Hon framhåller att 

företaget skiljer mellan aktiva och passiva tittare. Den förstnämnda är en person som 

exempelvis tittar på en sändning av SVT på Internet och samtidigt kommunicerar med andra 

människor om programmet. 
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4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen börjar med sociala medier ur ett användarperspektiv och 

fortsätter med marknadsföring i sociala medier. Vidare behandlas relationsmarknadsföring, 

”word of mouth” och viral marknadsföring. Det efterföljs av effektivitetsbegreppet, 

målformulering samt problem med mätning av effektiviteten av marknadsföring i sociala 

medier.  

 

4.1 Sociala medier 

4.1.1 Sociala medier och användare 

Carlsson definierar begreppet sociala medier som tjänster på Internet där användare kan 

samtala, skapa kontakter, utbyta och ta del av information. Innehållet på sociala medier 

skapas i många fall av användarna till skillnad från traditionella medier.42 Facebook, 

YouTube, bloggar och Twitter är exempel på sociala medier som möjliggör delning av video- 

och bildmaterial med andra individer för att kommunicera ett budskap. Privatpersoner 

använder dem för att vårda relationer med vänner, skapa dialoger med personer som har 

likartade intressen, sprida information med mera.43 Carlsson menar att företag kan använda 

dem för att få information om kunders köpbeteenden eller marknadsföra företagets produkter 

och tjänster.44  

 

Figur 1: Definitioner av olika sociala medier enligt Nationalencyklopedin och Linkedin. 

                                                           
42  Carlsson, L. (2009).  
43  Young, S. (2009). 
44  Carlsson, L. (2009). 
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4.1.2 Marknadsföring i sociala medier 

En distinktion kan göras mellan traditionell marknadsföring som exempelvis TV-reklam och 

marknadsföring i sociala medier. I det förstnämnda kontrollerar avsändaren budskapet vilket 

inte sker i det sistnämnda. Carlsson framhåller att sociala medier är ett komplement till 

traditionella marknadsföringskanaler och inte en ersättning. Marknadsföring i sociala medier 

ska därför inte skiljas från resten av marknadskommunikationen utan vara en del av företagets 

marknadsplan. Carlsson anser att företag kan skapa en egen kommunikationskanal i sociala 

medier och behöver därmed inte skicka information till journalister och tidningar som 

modifierar informationen innan publicering. Hon framhåller att företag kan få direktkontakt 

med kunder och andra intressenter i sociala medier. Det ger företagen ett verktyg för att 

förbättra kundrelationerna och de kan skapa dialoger, svara på frågor samt bemöta kritik.45  

 

Warren Bobinski framhåller att Facebook tillåter marknadsförare att rikta sig till konsumenter 

som har ett intresse för vad de säljer. Han anser att Twitter erbjuder liknande möjligheter för 

marknadsförare att identifiera vad människor skriver i blogginlägg och därefter följa de 

individer som kan vara en intressant målgrupp. Det är ett kostnadseffektivt sätt för företag att 

marknadsföra sig på och det är verkningsfullt för att komma närmare kunderna.46 Carlsson 

menar att marknadsföring i sociala medier gör att relationen mellan säljare och köpare inte 

längre är fastställd. Hon anser att idag är det viktigare att skapa konversationer med kunder än 

vad det är att marknadsföra produkter. Ett medlemskap på Facebook, YouTube, bloggar, 

Twitter är gratis men Carlsson menar att det kräver tid, kunskap, kontinuitet och engagemang 

för användning av sociala medier för marknadsföring. Hon anser att om det saknas bör 

företagen inte nyttja dem. Det krävs också att företag har en vilja att vara transparenta och 

besitta en förmåga att bemöta negativa kommentarer.47 

 

4.2 Relationsmarknadsföring och sociala medier 

4.2.1 Relationsmarknadsföring 

Relationer är en del av den mänskliga naturen och de omfattas i hög utsträckning i människors 

liv genom exempelvis familj, vänner och kollegor.48 De kan anses vara mer eller mindre 

känslomässiga förbindelser mellan två eller flera parter.49 I ett företagsekonomiskt 

sammanhang kan detta ta sig utryck genom relationerna mellan företags anställda, kunder och 

hur företag kommunicerar med varandra. I det avseendet har marknadsföring alltid varit en 

del av samhället för att interaktion mellan olika människor alltid funnits i affärslivets 

                                                           
45  Carlsson, L. (2009). 
46  Bobinski, W. (2010). 
47  Carlsson, L. (2009). 
48  Gummesson, E. (2002). 
49  www.ne.se 
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centrum.50 Gummesson anser att marknadsförare ska skapa långsiktiga relationer med 

kunderna och fokusera på förtroende mellan köpare och säljare i syfte att få lojala kunder.51 

Han menar att relationsmarknadsföring riktas till individen och att varje kund därmed blir ett 

eget kundsegment. Marknadskommunikationen kan även styras mot grupper av konsumenter 

eller kunder med likartade intressen och behov. Det kan ta sig uttryck i att olika individer 

identifierar sig som Harley Davidssonsägare eller tennisspelare och av denna anledning vill de 

ha relationer med leverantören och eventuellt med varandra.52 

 

Grönroos menar att ett företag kan fokusera på interaktionen mellan producent och kund och 

att det därmed blir möjligt att betrakta kunden som en relationspartner. Denna syn på kunden 

bygger på antagandet att det inte är utbytet av en vara mot pengar som är marknadsföringens 

kärna utan det faktum att utbytet sker i relationer mellan olika parter på marknaden. Grönroos 

framhåller att det kan ske både fysiskt men också virtuellt genom Internet och att det är 

relationerna mellan parterna och den interaktion som uppstår som är marknadsföringens 

kärna. Han anser att marknadsföringens fokus är att möjliggöra värde för kunden istället för 

att distribuera det. Därmed står inte själva produkten i fokus för marknadsföringen utan 

kundens värdeskapande process där värde uppstår i interaktion med företaget. Detta står i 

motsats till den traditionella synen på marknadsföring där Grönroos menar att värde för 

kunden anses vara bytesvärde eller användarvärde av produkten. Där finns enbart värdet 

inbakat i en produkt och värdet uppstår när kunden använder denna.53 

 

4.2.2 ”Word of mouth” 

Begreppet ”word of mouth” innebär att information sprids från en person till en annan. 

Kommunikationen kan ske genom att ett företags kunder sprider tidigare erfarenheter från 

företaget till andra individer. Det kan exempelvis avse personliga möten med företaget, 

servicenivå och vilka känslor kunderna har inför relationen med företaget. Grönroos menar att 

marknadsföringseffekten i ”word of mouth” ofta är större än i företagens planerade 

kommunikation. Det sistnämnda kan exempelvis vara företagens TV-reklam eller 

tidningsannonser vilka har ett kommersiellt budskap. Grönroos menar att andras personliga 

erfarenheter av företag upplevs av potentiella kunder som objektiva informationskällor. Ifall 

”word of mouth” och budskapet som kommuniceras i annonsering inte uttrycker samma sak, 

uppfattar mottagaren av informationen i ”word of mouth” som sanningen.54  

 

Carlsson anser att företag kan arbeta aktivt för att få människor att prata om deras produkter 

och att sociala medier skapat nya möjligheter i detta avseende. Hon delar Grönroos 

uppfattning om att en annan kund upplevs som mer pålitlig än företaget i avseendet 

rekommendationer av produkter och tjänster Det gäller även när kunden är missnöjd och 
                                                           
50  Gummesson, E. (2002). 
51  Harridge-March, S & Quinton, S. (2009). 
52  Gummesson, E. (2002). 
53  Grönroos, C. (2008). 
54  ibid 



 

     

 

28

väljer att sprida negativ ”word of mouth” om företaget.55 Enligt Grönroos är det sistnämnda 

ett budskap om företag vilket berättar något om dess tillförlitlighet, driftsätt, service med 

mera. Det visar konsumenternas varaktiga erfarenheter och engagemang kring företaget och 

dess produkter eller tjänster.56  

 

                        

             Figur 2: Budskap från “word -of-mouth” enligt Grönroos.57 

  

Budskapen i ”word of mouth” som kunderna kommunicerar till andra människor visar på 

typen av värde av deras servicemöten och hur nöjda de är med relationen med företagen. 

Potentiella kunder som tar emot information från en person som har en personlig erfarenhet 

värderar informationen som objektiv. I starka relationer mellan företag och kunder hävdar 

Grönroos att de förstnämnda kan bjuda in sina vänner och dela erfarenheterna från företagen 

med dem. De delger andra individer rekommendationer om produkter och tjänster och 

kunderna blir ambassadörer för företagens erbjudanden. Enligt Grönroos finns det 

indikationer på att det finns ett samband mellan mängden ”word of mouth” och ett företags 

tillväxttakt inom sin bransch. När kundernas entusiasm och rekommendationer för företagens 

produkter och tjänster ökar, blir tillväxttakten högre för de sistnämnda. Han menar att fler 

ambassadörer som aktivt rekommenderar ett företag till potentiella kunder leder till högre 

lönsamhet.58 

4.2.3 Viral marknadsföring och “word of mouth” 

Carlson menar att det går att tillämpa marknadsföring för produkter och tjänster i sociala 

medier genom viral marknadsföring. Det sistnämnda är en form av ”word of mouth” där 

budskap sprids genom Internet med sociala medier där människor kan kommunicera med 

                                                           
55  Carlsson, L. (2009). 
56  Grönroos, C. (2008). 
57  ibid 
58  Grönroos, C. (2008). 
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varandra.59 I artikeln ”A study of the spreading scheme for viral marketing based on a 

complex network model” hävdar Jianmei Yang, Canzhong Yao, Weicheng Ma och Guanrong 

Chen att det gör att marknadsförare kan sprida information snabbt över Internet till en låg 

kostnad. Viral marknadsföring använder sig av sociala nätverk där storleken på nätverket 

uppfattas vara så stort och utspritt att en kartläggning av nätverket blir omöjlig att genomföra. 

När ”word of mouth” sprids viralt via webben finns fördelar i jämförelse med ett vanligt 

samtal i ett fysiskt möte. En av fördelarna är att bloggar eller chattprogram kan generera 

större informationsspridning och en annan är att informationen som sprids på Internet lagras 

under en lång tid på olika webbsidor.  Yang, J. et al menar att de flesta människor kan ta del 

av ”word of mouth” över Internet på sin fritid utan att den upplevs som alltför påträngande. 

De anser att Internet gör att användarna känner sig mer anonyma än vid fysiska möten och av 

denna anledning har lättare att prata med varandra. Det finns också en viktig kostnadsfördel 

och det är att ”word of mouth” i sociala medier kan spridas mycket billigare, fortare och 

bredare än utanför Internet.60 

 

4.3 Effektivitet av marknadsföring i sociala medier 

4.3.1 Effektivitetsbegreppet och mål-modellen 

I artikeln ”Effectiveness as paradox” diskuterar Kim S Cameron definitionen av begreppet 

effektivitet i företag. Han konstaterar att det inte finns en entydig definition och att det råder 

oenighet bland forskare om vad det är för någonting. De effektivaste företagen är de som 

karakteriseras av motsägelser och heterogenitet och det finns inte en ensam modell eller teori 

som förklarar begreppet. Av den anledningen finns det heller inte enstaka kännetecken för 

effektivitet i företag. Variabler och relationer som formar begreppet i en modell behöver 

därför inte vara applicerbara i andra modeller. Huvudproblemet gällande effektivitet är inte att 

det saknas teoretiska modeller för att skapa effektivitet utan att företag definierar dess 

kännetecken på olika sätt. Det innebär att en person som söker finna förklaringen till 

begreppet bör identifiera relevanta indikatorer, mätmetoder och standards. Cameron anser att 

företags effektivitet är en problemdriven föreställning snarare än en teoridriven. Av denna 

anledning är det utvärderingen och fastställandet av effektivitet som är relevant för chefer i 

företag och inte teoretiska modeller.61  

 

Cameron nämner olika modeller varav en är måldriven och kallas för mål-modellen. Den 

definieras genom att företag är effektiva om de uppnår sina mål och modellen är användbar 

när målen är tydliga, tidsbundna och mätbara.62 Resonemanget om svårigheterna med 

definitionen av begreppet effektivitet hos företag delas av Stephen Strasser et al. i artikeln 

”Conceptualizing the goal and system models of organizational effectiveness”. De anser att 

                                                           
59  Carlsson, L. (2009). 
60  Yang, J. et al. (2010). 
61  Cameron, K, S. (1986). 
62  ibid 
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det skapar både begreppsmässiga och metodmässiga problem för mål-modellen. Det kan 

exempelvis ta sig uttryck i svårigheterna för en person att fastställa ett företags operativa mål i 

syfte att analysera dem. Orsaken är att det är lätt att missledas av att företagens företrädare vill 

rationalisera, tillrättalägga eller utlämna information som är av betydelse för att förstå 

företaget. Risken finns också att blanda ihop företagets mål med individers egna mål.63  

 

Ett exempel på ”goal-model” är en kalkyl eller budget där uppskattade framtida intäkter 

jämförs med kostnaderna från en investering. Företagen kan då göra en prognos på hur 

mycket försäljningen ökar från en marknadsföringskampanj i sociala medier och hur mycket 

kostnaden blir för personalens arbetstid, arbetsgivaravgifter med mera.64 Strasser framhåller 

att ett företag är effektivt ifall det upprättar och uppnår mål gällande exempelvis vinst, tillväxt 

och ökad produktivitet. Synsättet att företag är målsökande ska därför utvärderas med 

avseende på om de uppnått målen. Upprättandet av målen samt analys av resultatet kan 

exempelvis göras av ägaren till företaget eller dess ledning.65 I uppsatsen kommer 

fortsättningsvis begreppet effektivitet definieras som ett företags förmåga att uppnå en 

formulerad målsättning. För att uppnå målen framhålls Camerons resonemang om att de ska 

vara tydliga, tidsbundna och mätbara. 

 

4.3.2 Målformulering för relationsmarknadsföring och sociala medier 

När företag vill upprätta mål för marknadsföringen kan en marknadsplan upprättas. Dessa mål 

kan exempelvis vara försäljningsvolym, marknadsandelar och intäkter men bör kompletteras 

med mål för ”return on relationship”. Gummesson menar att följande fyra delar bör ingå i ett 

företags marknadsplan för relationsmarknadsföring:66 

1. Relationsportfölj med kunder. Det kan genomföras genom en analys av företagets 

befintliga kundrelationer för att fastställa möjligheten att kommunicera och interagera 

med dem. Detta bör utföras som en aktiv del i marknadsföringsplaneringen. Varje 

relation bör väljas utifrån hur kunden passar företaget och dess produkter eller tjänster. 

Kunderna bör väljas utifrån kriteriet om de kan vara lönsamma och fokus bör vara på 

de kunder som inte får tillräckligt med uppmärksamhet och service. En utvärdering av 

hur väl kunderna behandlas av företaget bör göras. 

2. Mål för ”return on relationship”. Mål är en central del av en marknadsplan och de 

kan vara både kvantitativa och kvalitativa. De bör formuleras utifrån en tidsaspekt, 

vilket kan ta sig uttryck i att det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål för 

företagets relationsmarknadsföring. Mätning av målen av ”return on relationship” bör 

genomföras om företaget har en mätmetod för ändamålet. 
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3. Överblick över implementeringen av mål och utfallet från ”return on relationship”. 

Marknadsföringsprocessen måste övervakas och resultaten från marknadsplanen bör 

jämföras med målen för att fastlägga om utfallen blev sämre eller bättre än väntat. 

4. Fastställande av relationsmarknadsföringens konsekvenser för företaget, processen, 

systemen och procedurerna. Med anledning av att marknadsföringen förändrats kan 

påfrestningar på företaget ha förekommit. Det är viktigt att tillse att den nya 

marknadsplanen för relationsmarknadsföringen inte gett ett kostsamt system med få 

positiva effekter utan ett önskvärt resultat för företaget. 

 

I artikeln ”Social media metrics” diskuterar David Stuart olika former av målformulering och 

strategier i sociala medier vilka kan upprättas för att mäta effektiviteten av marknadsföringen. 

Han anser att företag bör identifiera syftet med respektive marknadsföringskanal i sociala 

medier och upprätta individuella mål för exempelvis Facebook, Twitter och YouTube. I syfte 

att inte slösa bort tid och pengar på ”marknadsföringen nyaste trend” är det nödvändigt att 

upprätta tydliga mål och metoder för mätning. Det sistnämnda ska också definieras i form av 

vilka mätinstrument som ska användas. Beroende på vilken typ av socialt medium som 

används ska dessa ändras i syfte att använda tillförlitliga och relevanta mätinstrument för 

varje socialt media. Målsättningen eller annorlunda utryckt, de resultat företaget önskar uppnå 

ska vara realistiska och ska utvärderas på regelbunden basis. Det sistnämnda ska ske för att 

säkerställa att företaget har rätt strategi men också för att analysera om målen måste 

omformuleras och om målen har tappat sin relevans över en viss tidsperiod då sociala medier 

kan känneteckens av en hög förändringstakt.67 

 

4.3.3 Problem med mätning av effektivitet i relationer och sociala medier 

Gummesson menar att säljare och marknadsförare ofta upplevt mätning av effektivitet i 

företag som ett hinder för relationsbyggande. Han anser exempelvis att redovisningens roll i 

marknadsföringssammanhang kan ifrågasättas eftersom det kan vara svårt att fastställa om 

företag mäter vad som är viktigt. Det kan ta sig uttryck i att det är problematiskt att fastställa 

värdet av långsiktiga relationer med kunder men att de är centrala för företagens försäljning. 

Gummesson framhåller att relationsmarknadsföring ger möjligheter till längre relationer med 

kunder och därmed lägre marknadsföringskostnader. Han menar att det i genomsnitt är fem 

till tio gånger dyrare för ett företag att skaffa en ny kund än att behålla en existerande kund. 

Relationsmarknadsföringen kan mätas i form av effektiviteten i ”Return on relationship” 

(ROR).68 Detta begrepp kan definieras som avkastning på lång sikt orsakad av skapandet och 

upprätthållandet av individuella kundrelationer.69 ROR kan mätas med hjälp av strategiska 

och kvalitativa faktorer som exempelvis förväntad tillväxt, byggande av nätverk med kunder 
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och leverantörer eller hur den långsiktiga företagsutvecklingen artar sig. Gummesson nämner 

också kundtillfredsställelse som ett sätt att mäta ROR.70  Det kan exempelvis mätas genom att 

skicka anonyma enkäter till kunderna där de får svara enligt ett värderingssystem mellan 1-5 

där 1 är mycket nöjd och 5 mycket missnöjd. Denna kundtillfredsställelse kan exempelvis 

avse service och personligt bemötande. Carlsson delar Gummessons resonemang om att det är 

svårt att mäta marknadsföring men har ett annat perspektiv eftersom hon framhåller 

problematiken med att fastställa graden av engagemang i sociala medier. Hon poängterar att 

marknadsföring i många fall utförs i olika kampanjer och att det därför är svårt att mäta vilket 

försäljningsresultat en enskild kampanj i sociala medier genererat. Vi tolkar det som att 

Carlsson framhåller komplexiteten i att säkerställa korrelationen mellan en 

marknadsföringskampanj i sociala medier (som utförts under en begränsad tidsperiod) till 

försäljningen av produkter hos ett företag. Hon menar att det går använda ett annat mått för 

effektiviteten av marknadsföring i sociala medier. Det kallas för ”Return of Engagement” 

(ROE) och mäter hur engagemanget hos befintliga och potentiella kunder växt sedan företaget 

började nyttja sociala medier.  ROE kan mätas i antalet kommentarer, frågor eller uppladdade 

bilder. Hon menar att det fortfarande inte finns något bra svar på vad exempelvis ett 

blogginlägg är värt.71 Resonemanget delas av Stuart som menar att det är fördelaktigast att 

utvärdera marknadsföring i sociala medier med kvalitativa metoder men att det även går att 

använda kvantitativa. Det kan genomföras genom att mäta hur många fans som följer 

företagets aktiviteter via exempelvis Facebook eller identifiera antalet positiva kommentarer 

via en blogg för att jämföra med antalet negativa. Dock finns risken att ”medlemmar”, ”fans” 

eller ”vänner” i nätverk i sociala medier kan vara inaktiva. Av den anledningen anser Stuart 

att företag alltid bör identifiera aktiviteten och kvalitén i vad som skrivs och sprids på sociala 

medier. Han framhåller att mätning av effektiviteten i sociala medier aldrig är enkel och att 

analysen av kvalitativ och kvantitativ data ger upphov till olika frågeställningar och 

bedömningar. De sistnämnda kan vara jämförelsen för ett företag av värdet eller nyttan av 

1000 visningar av en blogg med värdet av 100 stycken positiva kommentarer. Även företagets 

beslut gällande om fokus bör ligga på mätningar med kvalitativa eller kvantitativa metoder 

bör beaktas.72  
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5. Analys och diskussion 

I kapitlet används innehållet i den teoretiska referensramen för att analysera det empiriska 

resultatet från studien. Författarnas egna kommentarer kopplade till analysen behandlas 

också i denna del av uppsatsen. 

 

5.1 Relationer, interaktion och “word of mouth” 

Respondenterna i studien anser att marknadsföring i sociala medier möjliggör interaktion med 

företagens kunder. Gartzell menar att sociala medier skapar förutsättningar för dialoger, 

Soelberg nyttjar dem för kommunikation och Hellstrand anser att avsikten med dem är att 

”prata med varandra”. Denna typ av tvåvägskommunikation har en tydlig koppling till 

Gummesons73 modell för relationsmarknadsföring och Grönroos74 teori om att företag ska 

skapa värde för kunder genom interaktion med dem. Företagen bör förhålla sig till kunder 

som relationspartners och inneha ett informationsutbyte med dem. Det kan också gälla övriga 

intressenter till företagen som exempelvis leverantörer eller ägare. 

 

Carlssons75 teorier om att sociala medier är ett instrument för förbättring av kundrelationerna 

stöds av det empiriska resultatet. I studien framhålls att ett syfte med marknadsföring i sociala 

medier är att skapa ”word of mouth” och Leeb menar att denna typ av informationsspridning 

sker väldigt snabbt via 50, 150 eller 500 vänner i exempelvis Facebook. Det kan kopplas till 

Yang et al76 vilka framhåller att sociala medier genererar större informationsspridning än 

traditionella medier. Han menar också att de flesta människor kan ta del av informationen 

utan att den känns påträngande.  

 

Baserat på Grönroos77 teorier ger ”word of mouth” fördelar för företag som arbetar aktivt för 

att kunderna ska diskutera deras produkter eller tjänster. Det kan ta sig uttryck i att de sprider 

erfarenheter om vilken service och kvalité de upplevt i relationen med företagen. Grönroos78 

menar att ”word of mouth” är effektivare i jämförelse med planerad 

marknadskommunikation. Anledningen är att individers personliga erfarenheter upplevs som 

objektiva i högre utsträckning än exempelvis tv-reklam. Det resonemanget stöds av 

respondent Soelberg som säger att sociala medier har större trovärdighet än traditionella 

medier.  
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5.2 Kostnadseffektivitet 

Möjligheten för företag att nyttja sociala medier för marknadsföring ger en kostnadsfördel 

vilket finns stöd för i det empiriska resultatet. Det kan ta sig uttryck i att Facebookanvändare 

sprider gratis information och diskuterar innehållet i SVT och TV4:s program. Yang et al79 

menar att ”word of mouth” sprids billigt och brett i de sociala nätverken på Internet och det 

ger lägre kostnader än marknadsföring i traditionella medier. Gummesson80 har ett annat 

teoretiskt perspektiv på kostnadseffektivitet och menar att relationer med kunder ger lägre 

kostnader eftersom det är dyrt att skaffa nya kunder. Av denna anledning finns stöd för att 

fallföretagens interaktion med kunderna ger lägre kostnader, allt annat lika.  

 

Grönroos81 resonemang om att relationer mellan företag och kunder kan göra att de 

sistnämnda rekommenderar produkter eller tjänster till andra konsumenter kan kopplas till 

medieföretagens tv-program i sociala medier. I exemplet om programmet Solsidan fungerar 

pojken med sin Facebookgrupp som en ambassadör för TV4. Grönroos82 menar att ett starkt 

engagemang och entusiasm från kunderna kan bidra till en högre tillväxttakt för företaget. Det 

är svårt att påvisa baserat på resultatet i studien men det finns en stark marknadsföringseffekt i 

exemplet Solsidan.  

 

5.3 Sociala medier som marknadskanal 

Carlsson83 menar att sociala medier är ett komplement till andra marknadsföringskanaler och 

de bör vara en del av företagens marknadsplan. Vi finner stöd för resonemanget i studien av 

två av respondenterna. Soelberg framhåller att CustomersOnly integrerar sociala medier med 

traditionella medier i marknadsföringskampanjer och Gartzell menar att Hantera Media gör ett 

val av vilka kanaler som är fördelaktigast för en specifik marknadsföringsinsats. Om ett 

företag vill vara oberoende av tidningar vid pressreleaser menar Carlsson84 att sociala medier 

kan fungera som ett PR-verktyg. Det kan jämföras med exemplet om Facebookgruppen för 

TV-programmet Solsidan som gjorde att TV4 publicerade pressreleasen via gruppen istället 

för att skicka den till kvällstidningarna. 

 

Gummesson85 framhåller att relationsmarknadsföring riktas mot individen eller kundgrupper 

med liknande intressen. I vår studie framgår det att SVT och TV4 styr marknadsföringen till 

tittare med intresse för ett specifikt tv-program. De blir alltså separata kundsegment. 

Motsvarande resonemang framhålls av Soelberg som menar att Customers Only riktar 
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marknadskommunikationen mot exempelvis individer eller målgrupper som identifierar sig 

som bilintresserade och företaget för en dialog med dem. På detta sätt kan en relationsportfölj 

med kunder utvecklas enligt Gummessons86 marknadsplan för relationsmarknadsföring. Det 

bör göras som en del av planeringen för marknadsföringen och ske utifrån kriteriet om 

kunderna kan vara lönsamma för företaget. 

 

5.4 Negativa aspekter med marknadsföring i sociala medier 

Alla respondenter i studien ser tydliga negativa aspekter av marknadsföring i sociala medier 

och ger olika exempel på hur det kan ta sig uttryck.  Gartzell och Hellstrand nämner policys, 

riktlinjer och moderering för hantering av negativ informationsspridning. Carlssons87 teorier 

om marknadsföring och kommunikation i sociala medier behandlar denna aspekt och hon 

menar att företag måste vara transparenta samt aktivt bemöta negativ information. Det 

förstnämnda betyder att företag måste vara ärliga med varför de använder sociala medier 

vilket framhålls av Leeb i studien. Han menar att företag inte ska dölja att de gör aktiviteter på 

exempelvis Facebook i kommersiella syften. Carlsson88 framhåller att det krävs engagemang, 

tid och kunskap för att vara framgångsrik med marknadsföringen i sociala medier vilket i vår 

studie poängteras av Gartzell. Det är viktigt att koncentrera sig till ett fåtal sociala medier och 

investera tid i dessa. Ifall det inte sker kan företaget uppfattas som oengagerat eller nonchalant 

av kunderna. 

 

Respondenterna menar att det finns en risk att företag blir uthängda i sociala medier eller att 

det uppstår negativ ”word of mouth”. Företagen saknar kontroll över informationsflödet i 

sociala medier och det skapar problem eftersom de kan utsättas för ”felaktig kritik” eller i 

värsta fall förtal. Det sistnämnda är en juridisk aspekt på grund av det som skrivs i sociala 

medier inte alltid omfattas av svensk lagstiftning. Bristen av kontroll i sociala medier kan 

också kopplas till Carlssons89 resonemang om att informationen skapas av användarna. Det är 

en åtskillnad från traditionella medier på grund av företagen producerar tv-reklamen eller 

tidningsannonserna. I det sistnämnda exemplet har företagen som avsändare kontroll över 

budskapet som kommuniceras till befintliga och potentiella kunder. Det är en 

envägskommunikation till skillnad mot sociala medier. Alla människor med tillgång till 

Internet kan kommentera företags budskap på Facebook eller skriva ett inlägg på deras blogg 

vilket skapar tidigare nämnda risker.  
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5.5 Mål och mätning av effektiviteten 

5.5.1 Målformulering för sociala medier 

Respondenterna framhåller att de upprättar mål för marknadsföringen i sociala medier. 

Medieföretagen upprättar egna målsättningar och marknadsföringsbyråerna utgår från 

uppdragsgivarnas målformuleringar för marknadskommunikationen. Det finns en skiljaktighet 

mellan de två typerna av fallföretag och bedömningen har gjorts att medieföretagen innehar 

större möjligheter att pröva sig fram i sociala medier. Med det menas att det är centralt att 

marknadsföringsbyråerna upprättar mål och motiverar olika val för sina uppdragsgivare. 

Bedömningen har gjorts att medieföretagen inte behöver motivera kommunikationen i sociala 

medier lika starkt och det kan räcka med att de önskar ”vara nära sina kunder”.  

 

Målformuleringarna skiljer sig mellan fallföretagen i undersökningen men alla respondenter 

uppger att de utgår från kvalitativa kriterier. Det kan exempelvis vara att skapa en positiv bild 

av företaget, generera ”word of mouth” eller större intäkter genom marknadsföring i sociala 

medier. Baserat på resultaten i studien utgår företagen från mål-modellen och Strassers90 

teorier om att ett företag är effektivt om det uppnår sina mål. Respondenterna har en 

problemdriven föreställning av effektivitetsbegreppet och inte en teoridriven. De utgår från 

granskningen och analysen av effektiviteten i företaget.  

 

5.5.2 Mätning av effektiviteten av marknadsföring i sociala medier 

Det råder konsensus bland respondenter i studien om att det är möjligt att mäta effektiviteten 

av marknadsföring i sociala medier. De är dock oeniga om tillförlitligheten i mätningarna och 

vad de olika variablerna i mätningarna visar. Cameron91 menar att huvudproblemet gällande 

effektivitet i företag inte är teoretiskt utan att det gäller att identifiera relevanta indikatorer, 

mätmetoder och standards. Tre av respondenterna menar att det är möjligt att mäta hur många 

klick som gjorts på exempelvis på Youtube, bloggar eller en ”gillaknapp” på Facebook. Det är 

ett tillvägagångssätt som visar på intresse och nyfikenhet hos en besökare men metoden har 

tveksam trovärdighet. Det är svårt att påvisa graden av engagemang och risken finns att 

besökaren klickar på webbsidan utan att läsa vad som står. Därför anses det svårt att mäta 

kvalitén i denna typ av tillvägagångssätt. Ett annat sätt att mäta effektiviteten av 

marknadsföringen i sociala medier framhålls av Hellstand som berättar att SVT mäter antalet 

kommentarer i Facebook som genererat idéer till deras program. Det har en tydlig koppling 

till tidigare nämnda interaktion och informationsutbyte mellan företag och kunder. I detta fall 

sker det i den utsträckning att kunderna generar en form av input till företagets produktion 

vilket är ett intressant exempel på möjligheterna som finns i sociala medier och skillnaderna i 

hur de går att mäta effektiviteten från marknadsföring i dem. 
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5.5.3 ”Return of Engagement” 

Två av respondenterna framhåller metoder för mätning av effektiviteten som går att kopplas 

till ”Return of Engagement”. Det kan ta sig uttryck i en jämförelse mellan positiva och 

negativa kommentarer i sociala medier. De förstnämnda kan i sin tur jämföras med hur många 

besökare som finns i mediet, exempelvis i företagets blogg. Möjligheten finns att relatera 

antal medlemmar i en grupp på Facebook, till hur många unika besökare som finns på 

Facebooksidan. 

 

Carlssons92 och Stuart93 framhåller svårigheterna med mätning av effektivitet i sociala medier 

och den sistnämnde menar att kvalitativa metoder är att föredra framför kvantitativa. Baserat 

på hans problematisering av mätningar i sociala medier och resultatet från undersökningen 

kan företagen öka trovärdigheten i mätningarna genom att använda exempelvis intervjuer som 

ett komplement till ”Return of Engagement”. Carlsson94 och Stuart95 poängterar också 

svårigheten med fastställandet av nyttan i ett blogginlägg eller det monetära värdet av en 

kommentar på exempelvis Facebook. Av den anledningen ger ”mål-modellen”, exempelvis en 

kalkyl med företagens intäkter, ett svårbedömt resultat. Resonemanget står i motsats till 

respondent Everflod som menar att det går att mäta exakt vad en marknadsföringskampanj i 

sociala medier ger. Han anser att företag kan identifiera när en investering i marknadsföring i 

sociala medier ger ett positivt resultat. Det säkerställer han genom att göra en jämförelse med 

kundernas upplevelse av verkligheten samt deras uppgifter från exempelvis kundfordringar 

och kundstock. Det är också en kontrast till Carlssons96 resonemang gällande om det är 

möjligt att påvisa korrelationen mellan en enskild marknadsföringskampanj och försäljningen 

av ett företagets produkter.  

 

Företags försäljning kan bero på andra orsaker än kommunikationen i sociala medier som 

exempelvis förbättrad produktkvalité eller service. Av denna anledning kan det vara svårt att 

påvisa ett statistiskt samband. Det är dock viktigt att framhålla att det är problematiskt att göra 

en tydlig slutsats i detta avseende då det kan tänkas finnas olika omständigheter från fall till 

fall som påverkar mätningen. Det baseras på Camerons97 teorier eftersom han framhåller att 

variabler och relationer som formar effektiviteten i en modell, inte behöver vara användbara i 

andra sammanhang. Han anser att det inte finns en enstaka modell som förklarar begreppet 

effektvitet i företag och därför bör det framhållas att de bör använda flera mätmetoder. Något 

som talar för Everflods resonemang är möjligheten att ett företag endast använder 

Internetförsäljning och inte utför marknadsföringsaktiviteter utöver Internet och sociala 

medier. 

                                                           
92  Carlsson, L. (2010). 
93  Stuart, D. (2009). 
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5.5.4 Mätinstrument för sociala medier 

I en studie om hur företag mäter effektivitet av marknadsföring i sociala medier går det inte 

att bortse från mätinstrument i form av olika datorprogram. De behövs vid övervakning av 

implementeringen av målen med marknadsföringen och i syfte att generera data som kan 

analyseras vid utvärdering. Stuart98 menar att det är viktigt att definiera vilka mätinstrument 

som ska användas när företag upprättar målformuleringar för sociala medier. Det förenklar 

när mätningen ska äga rum eftersom mätinstrumentet kan kopplas till vilka mål företaget har. 

I studien nämner fyra av respondenterna Google analytics som ett lämpligt mätprogram. Det 

möjliggör en identifiering av vilka länder användarna kommer från och om de lokaliserat 

företagets webbsida genom att ”klicka” på en länk i sociala medier. Utöver datorprogram har 

det från studiens resultat lokaliserats en form av rangordningssystem som kan uppfattas som 

en standard för mätning av webbsidor med kvantitativ metod. Det är Kia Index som drivs av 

reklambranschen och visar statistik om antal besökare på olika webbsajter. Det sistnämnda 

kan avse exempelvis sociala medier. 

 

5.5.5 Mätsvårigheter 

Undersökningen har visat att respondenterna uppfattar olika svårigheter med mätningen av 

effektiviteten. Gartzell menar att utvecklingen av sociala medier skapar problem med 

långsiktiga målsättningar för marknadsföringen. Facebook är ett populärt 

kommunikationsverktyg idag men det behöver nödvändigtvis inte betyda att det är det om fem 

års tid. Gummesson99 anser att mål måste kopplas till en tidsaspekt och både kortsiktiga och 

långsiktiga mål ska finnas i företagens marknadsplan. Det sistnämnda är komplicerat vilket 

också framhålls av Stuart100 som anser att företag måste omformulera sina mål på grund av 

den höga förändringstakten i sociala medier.  

 

Everflod framhåller att långsiktiga marknadsföringsresultat av exempelvis ”word of mouth” 

är svåra att identifiera och mäta. Det kan jämföras med Gummessons101 resonemang om 

komplexiteten i fastställandet av värdet i ett företags relation med en kund. Han menar att 

marknadsförare ofta upplevt mätning av effektivitet som ett hinder för relationsbyggande och 

att mätningar endast ska göras om det finns relevanta mätmetoder för ändamålet Även 

Stuart102 är tydlig med relevansen av mätningen och menar att företag måste identifiera 

tillförlitliga mätinstrument för varje enskilt socialt medium. I detta fall finns en motsägelse 

vid jämförelse med det empiriska resultatet eftersom Leeb menar att det finns för många 

mätverktyg. Han menar att det bör utvecklas program som kan sammanställa data från de 

populäraste sociala medierna och möjliggöra en analys. Det framhålls också av Soelberg som 

anser att jämförelser mellan olika företag är komplexa på grund av att de använder olika 

mätinstrument och han efterfrågar tydliga standards vid mätning. 
                                                           
98  Stuart, D. (2009). 
99  Gummesson, E. (2004). 
100  Stuart, D. (2009). 
101  Gummesson, E. (2004). 
102  Stuart, D. (2009). 



 

     

 

39

 

5.5.6 Legitimitet i metoderna för mätning 

Om man bortser från de fall av samstämmighet som finns bland respondenterna går det också 

identifiera fall av avvikande eller motsägande resultatet i det empirin. Det sistnämnda har 

tagit sig uttryck i att mål, metoder och den praktiska mätningen eller uteblivandet av den, 

skiljer sig åt mellan fallföretagen. Det kan kopplas till Camerons103 resonemang om att olika 

företag inte definierar effektivitet på samma sätt och att det av denna anledning inte finns 

samma variabler och samband mellan relationer för effektivitet i olika företag.  

 

I sammanhanget mätning av effektiviteten i sociala medier är det viktigt att reflektera över att 

marknadsföring i traditionella medier inte heller är oproblematiskt att mäta, vilket framhålls 

av Gummesson104 Han menar att målen som företag upprättar bör vara både kvantitativa och 

kvalitativa och utifrån undersökningens resultat ses det som en fördel och något som kan öka 

trovärdigheten i utvärdering och analys. Studien har visat att det är svårt att fastställa vad 

sociala medier i en kampanj ger i kronor och ören. Det finns dock en legitimitet i mätning av 

effektiviteten av marknadsföring i sociala medier i den utsträckning företagen vet vad de vill 

mäta, varför det gör det och hur de ska göra det. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Figur 3: Exempel på process för mätning av effektiviteten av marknadsföring i sociala medier. Förkortningen 

ROE står för ”Return of engagement”.  

 

 
                                                           
103 Cameron, K, S. (1986). 
104 Gummesson, E. (2004). 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som går att härleda från analysen och uppsatsens 

syfte och frågeställningar besvaras. Det avslutas med områden som anses vara intressanta för 

vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

■ Företag använder målsättningar som en utgångspunkt för mätning av effektiviteten av 

marknadsföring i sociala medier. Målformulering och utvärdering sker med både kvalitativa 

och kvantitativa metoder och Google analytics används som mätinstrument. Företagen 

använder antal klick på exempelvis Facebook, graden av engagemang, eller antalet positiva 

kommentarer i jämförelse med negativa som ett mått på effektiviteten. Ett annat 

tillvägagångssätt är att mäta antalet idéer som användare i sociala medier genererat till ett 

företag. De blir då en input till företagens produktion och är ett exempel på hur sociala medier 

används och effektiviteten av marknadskommunikation mäts. 

 

■ Det är svårt att fastställa ett monetärt värde på marknadsföringen i sociala medier och vilka 

intäkter det ger i en specifik marknadsföringskampanj. Företagen har en problemdriven 

föreställning till effektivitet i företag och de utgår inte från teoretiska modeller vid 

målformulering eller utvärdering av resultat. Studien visar att det finns legitimitet i mätningen 

av effektiviteten av marknadsföring i sociala medier när målen är tydliga, tidsbundna och 

mätbara.  

 

■ I uppsatsen har det konstaterat att det empiriska resultatet stämmer överens med 

teoribildningen gällande fördelar av marknadsföring i sociala medier. Det är verktyg för 

distribution och utbyte av information samt relationsskapande med företagens intressenter. 

Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation och interaktion mellan företag och kunder. 

Användarna sprider information gratis och diskuterar innehållet i exempelvis TV-program. 

Det är en typ av ”word of mouth” som ger kostnadseffektiv marknadsföring vilken förmedlas 

snabbt via exempelvis Facebook, YouTube eller Twitter. Ibland fungerar kunderna som 

ambassadörer och är villiga att rekommendera företagens produkter eller tjänster till andra 

individer.  

 

■ Sociala medier ger företag en extra marknadsföringskanal som exempelvis kan användas 

för PR vilket gör dem oberoende av tidningar och journalister vid pressreleaser. Sociala 

medier kan integreras i företagens marknadsplan och fungera som ett komplement till 

exempelvis tidningsannonser i en marknadsföringskampanj. De möjliggör effektiv 

segmentering av en marknad utifrån kundernas intressen, stil och smak. Den kan genomföras 

baserat på vilket TV-program en person uppskattar eller vilken Facebookgrupp han eller hon 

tillhör. 
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■ Nackdelarna med marknadsföringen i sociala medier är den bristande kontrollen. Den beror 

på att användarna skapar och sprider informationen till skillnad mot marknadsföring i TV-

reklam vilket är envägskommunikation. När användare skriver negativa budskap om företag 

bör det bemötas av företagen som drabbas. Från studien framgår vikten av att de sistnämnda 

är transparenta, ärliga och tydliga med kommunikationen samt varför marknadsföring i 

sociala medier används. Det finns även nackdelar med bristande kontroll i sociala medier som 

är kopplade med svensk lag. På grund av att lagstiftningen inte alltid omfattar sociala medier 

uppstår problem när företag utsätts för exempelvis förtal på Internet. 

 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med uppsatsen har ett olika områden identifierat som är intressanta för framtida 

forskning inom marknadsföring i sociala medier: 

 

■ En studie om strategier för marknadsföring i sociala medier vore intressant på grund av att 

marknadskommunikationen är förknippad med fördelar för de företag som lyckas men också 

med risker och negativa aspekter. 

 

■ De fallföretag som ingår studien har antingen marknadsföring som huvudsakliga 

arbetsuppgifter eller har så stora resurser att de har en marknadsavdelning som arbetar med 

bland annat sociala medier. Av den anledningen kan forskning om vilka typer av företag som 

lämpar sig för marknadskommunikationen ge värdefull information. Är det intressant både för 

stora och små företag? Vilka typer av branscher är passande?  

 

■ I mätningen av effektiviteten av marknadsföring i sociala medier är de tekniska aspekterna 

av mätinstrument centrala. Av den anledningen kan en uppsats med en studie av fallföretag 

som arbetar med utveckling av programvara för mätning ge ett bidrag inom marknadsföring i 

sociala medier. Även en kvalitativ studie av de företag som skapar och äger sociala medier 

skulle vara intressant, exempelvis Facebook, Twitter, YouTube och Linkdlin.  

 

■ Ett annorlunda fokus i studien gällande urval skulle kunna vara att undersöka 

konsumenternas syn på marknadsföring i sociala medier och hur den uppfattas av dem. Hur 

påverkas de av annonsering i sociala medier eller av olika typer av budskap i företags 

Facebookgrupper? Uppfattas företags reklamfilmer via YouTube som innovativt eller bara 

som ännu ett sätt att skicka ut planerade marknadsföringsbudskap? 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

  

Inledande frågor 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

1. Önskar ni och företaget vara anonyma i denna studie? 

2. Har ni några frågor till oss innan intervjun börjar? 

3. Namn? Titel? Antal år i företaget/branschen? 

4. Vilken utbildning har du? 

 

Allmänna frågor gällande sociala medier 

5. Vilka sociala medier använder ni? Exempelvis: Twitter, Youtube, Facebook, blogg? 

6. Hur länge har ni använt marknadsföring i sociala medier? 

7. Beskriv hur ni använder sociala medier för marknadsföring? 

8. Vad är det för typ av företag som anlitar er för marknadsföring i sociala medier? 

9. Vilka anledningar finns till att välja marknadsföring via sociala medier? 

10. Vilka risker finns? 

 

Mål, mätning och resultat 

11. Beskriv hur ni formulerar mål för marknadsföring i sociala medier? 

12. Hur övervakar ni målen? 

13. Hur mäter ni resultaten av marknadsföringen i sociala medier? Kvalitativa och/eller 

kvantitativa mål? Typ av metod? 

14. Hur tror du att man skulle kunna utveckla metoder för att mäta effektivitet av 

marknadsföring i sociala medier? 

15. Upplever ni att metoderna för mätning av effektivitet i sociala medier är tillförlitliga? - 

Om ja: Hur säkerställer ni det? 

16. Är det några mått ni känner att ni saknar? 

17. Tycker ni sociala medier är effektiva för marknadsföring? - om ja/nej: hur vet ni det? 

18. Anser ni att det i dagsläget finns rätt kunskaper tillgängliga bland marknadsföringsbyråer 

och företag för att kunna mäta marknadsföring i sociala medier? 

19. Har ni något som ni vill förtydliga i intervjun? 

20. Finns det något som ni skulle vilja tillägga gällande marknadsföring i sociala medier? 

21. Har du någon fråga till oss innan vi avslutar intervjun? 

 


