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FÖRORD 
 

 
 
Genom uppsatsen, vilken verkställdes under våren 2013, har djupare förståelse för hur 
internationella företag använder Facebook som ett marknadsföringsverktyg nåtts. I dagsläget 
verkar inte mycket forskning finnas kring hur företag använder Facebook i en global kontext, 
vilket skapade en informationslystnad om att undersöka ämnet vidare. 
 
Vi vill uttrycka vår tacksamhet till de personer och företag, från vilka den empiriska 
informationen insamlats. Vi vill även rikta vårt tack till opponenterna, men framförallt vår 
handledare Navid Ghannad för att de hjälpt oss att kritiskt granska uppsatsen och således 
bibehålla god kvalitet genom processen. 
 
Vi vill avsluta med att tacka våra familjer för det stöd de givit under uppsatsens gång. Deras 
åsikter och uppoffringar har spelat en avgörande roll. 
 
 
Halmstad, Maj 2013 
 
 

   
 
Christoffer Holst   Magnus Nyberg 
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SYFTE: Syftet med denna uppsats är att klargöra hur internationella 
företag använder Facebook som ett marknadsföringsverktyg. 
Genom detta vill vi få ökad kunskap om och förståelse för 
hur företag kan använda Facebook i en internationellt 
sammankopplad värld. 

METOD: För denna uppsats har en kvalitativ ansats kombinerats med 
ett deduktivt förfaringssätt, vilket utmynnat i en fallstudie 
där tre fallföretag undersöks. Företagen är internationella och 
aktiva på Facebook. 

TEORETISK REFERENSRAM: Detta kapitel behandlar teorier om standardisering och 
anpassning, push och pull, sociala medier och Facebook, 
Content Marketing samt Word of Mouth 

EMPIRISK STUDIE: Detta avsnitt redogör för den empiri som insamlats genom de 
tre fallföretagen. 

SLUTSATS: Undersökningen visar att alla fallföretagen ser Facebook som 
ett utmärkt marknadsföringsverktyg för att nå ut till många 
och öka kännedom och lojalitet, som i slutändan ska leda till 
en ökad försäljning. 
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international companies use Facebook as a marketing tool 

AUTHORS: Christoffer Holst & Magnus Nyberg 

ADVISER: Navid Ghannad 
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PURPOSE: The purpose of this thesis is to clarify how international 
companies use Facebook as a marketing tool. Through this, 
we aim to gain a better knowledge and understanding for 
how companies can use Facebook in an internationally 
connected world. 

METHOD: For this thesis a qualitative method has been combined with 
a deductive approach, which has lead to a case study where 
three case companies have been studied. The companies are 
international and active on Facebook. 

THEORETICAL 
FRAMEWORK: 

This chapter addresses different theories such as 
standardization and adaption, push and pull, Social Media 
and Facebook, Content Marketing, and Word of Mouth. 

EMPIRICAL STUDY: This part describes the empirical findings, which have been 
collected from the three case companies. 

CONCLUSION: The study shows that all of the case companies see Facebook 
as an excellent marketing tool to reach out and to raise 
awarness and loyalty, which in the end will result in 
increased sales. 
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1. INTRODUKTION 
 
Detta kapitel fokuserar på att ge läsaren kunskap om bakgrunden till denna uppsats, likväl 
som precisering av syftet med densamma. 
 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 
Verkligheten idag är att inget land kan isolera sina interna angelägenheter från extern 
påverkan (Ghauri & Cateora, 2010). Oavsett om ett företag vill delta i internationella affärer 
eller ej, så är det svårt att undvika den ständigt ökande konkurrensen på den nationella 
marknaden, där inhemska företag exporterar, importerar och kanske har tillverkning 
utomlands. Inte heller kan den växande konkurrensen från utländska företag negligeras (ibid.). 
Företag söker idag internationella marknadsmöjligheter i högre grad än tidigare (Cavusgil, 
Knight, & Riesenberger, 2010). Genom att utveckla utländska samarbeten med affärspartners, 
eller att bara söka efter kunder utomlands, bedriver företaget olika former av värdeskapande 
aktiviteter på en internationell nivå (ibid.). 
  
Företag har aldrig någonsin varit så involverade i, och påverkade av, den globala utvecklingen 
(Ghauri & Cateora, 2010). Det finns fem ”trender” som påverkar globala affärer, och de 
influerar och formar den globala affärsmiljön i nuläget: 

1. Det ömsesidiga beroendet mellan världens ekonomier 
2. Den snabba tillväxten av frihandelsområden som EU, NAFTA, ESEAN och APEC 
3. Ökning av välstånd och tillväxt i de flesta världsdelarna, vilket förbättrar köpkraft och 

prisrörlighet på finansmarknaderna i hela världen 
4. Utvecklingen av stora tillväxtmarknader som Brasilien, Kina, Indien, Malaysia, 

Ryssland, Ungern och Polen 
5. Tillgång till avancerade kommunikations- och transportmetoder tack vare 

utvecklingen inom informationsteknik (ibid.). 
 
Dessa faktorer har bidragit till att världen känns som en mindre plats än tidigare (Ghauri & 
Cateora, 2010). De har vidare lett till en dramatisk ökning av den gränsöverskridande 
handeln. Den globalt växande ekonomiska miljön gör att företag förbereds på den 
internationella konkurrensen. Därför ligger utmaningen i att utveckla en strategisk plan som är 
konkurrenskraftig på de globala marknaderna som ständigt intensifieras (ibid.). 
 
Den tekniska revolutionen förutsätter globala datornät och fri rörlighet för varor, information 
och människor över nationsgränserna (Kellner, 2002). Internet och globala datanät möjliggör 
globaliseringen genom att producera en teknisk infrastruktur för den globala ekonomin (ibid.). 
Internet har blivit ett primärt medium för nätverkande, kommunikation och underhållning 
(Rashtchy, Kessler, Bieber, Schindler, & Tzeng, 2007) samtidigt som konsumenter i allt högre 
grad använder flera olika informationskanaler, och ödslar således inte lika mycket tid på 
information från TV eller papperstidningar (Rowley, 2008). Rowley (2008) beskriver några 
exempel på hur kommunikationen av media i en uppkopplad miljö skiljer sig från traditionell 
media. I traditionell media kommuniceras en mer envägsinriktad kommunikation som är 
utformad som en push-strategi, men den uppkopplade miljön skapar en 
tvåvägskommunikation som är mer av en pull-strategi. En uppkopplad miljö skapar även en 
möjlighet att lättare fokusera marknadsaktiviteter mot målgrupper, där traditionell media är 
mer massinriktad. Den uppkopplade miljön har även skapat en ekonomisk fördel då utrymme 
för media är billigt och i stort sett obegränsat, vilket i traditionell media är mer begränsat samt 
mycket dyrt (ibid.). 
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Konsumenter använder sig idag av ett antal olika kommunikationskanaler för att tillgodogöra 
sig information från de mest önskvärda källorna (Rashtchy, Kessler, Bieber, Schindler, & 
Tzeng, 2007), och deras makt över informationsspridning via Word of Mouth har inte tidigare 
existerat (Mangold & Faulds, 2009). Detta då sociala medier har förändrat det sätt på vilket 
konsumenter hämtar information (ibid.). Tack vare sociala mediers uppkomst har verktyg och 
strategier för att föra en dialog med konsumenter ändrats påtagligt (Mangold & Faulds, 2009). 
Det är inte längre aktuellt med en traditionell reklam som är utformad för att övertyga 
(Rashtchy, Kessler, Bieber, Schindler, & Tzeng, 2007). Konsumenterna känner redan sina 
egna behov och vill istället ha budskap vilka är riktade mot just dessa. Därför måste dagens 
marknadsförare bli en del av konsumenternas nätverk och aktivt bidra med just den 
information som kunderna önskar uppsöka och grunda sina köpbeslut på (ibid.).  
 
Under 2000-talet har meddelanden via sociala medier ökat kraftigt (Mangold & Faulds, 
2009), och alltfler företag avsätter pengar i sin budget för att synas genom denna kanal 
(Petersson, 2010), då den förser företag med ett nytt sätt att kommunicera med konsumenter 
på (Mangold & Faulds, 2009). Dessutom finns det en, potentiellt sett, stor genomslagskraft 
och spridningsmöjlighet genom sociala medier då en användare skulle kunna nå ut till 10 
miljoner användare över en natt (ibid.). Den mest framträdande tjänsten inom sociala medier 
är Facebook (Treadaway & Smith, 2012), vilken idag har anmärkningsvärda 1,06 miljarder 
månadsvis aktiva användare (Facebook, Inc., 2013). Användarantalet ökar alltjämt och 
Facebook kan rentav ses som beroendeframkallande då användare spenderar timtal per dag 
med att nyttja tjänsten (Treadaway & Smith, 2012; Kaplan & Haenlein, 2010). Konsumenter 
sätter inte längre samma tillit till reklam som en vägledning vid köpbeslut (Mangold & 
Faulds, 2009), utan vänder sig i allt högre utsträckning till sociala medier för att inhämta 
information (Lempert, 2006). De har blivit en avgörande faktor när det gäller att påverka 
konsumentens beteende samt medvetenhet, åsikt och attityd (Mangold & Faulds, 2009). 
 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 
Okazaki och Taylor (2013) menar att användning av sociala medier bland företag ökar och att 
denna ökning kan ses som en indikation på en långvarig trend där normen blir att alla företag 
kommer att använda sociala medier. Användandet av sociala medier ökar inte enbart bland 
tonåringar och ungdomar, utan en ökande mängd bland dagens 35-51-åringar är en del av 
sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010). Trots den ökade användningen har få studier av 
sociala medier som en del i publiceringen av internationellt material genomförts, även om det 
finns en stor potential för företag i gränsöverskridande användning av sociala medier 
(Okazaki & Taylor, 2013). Vidare har Internet och dess marknadsförings- och 
kommunikationsapplikationer utvecklats enormt under en anmärkningsvärt kort tid (Ko, Cho, 
& Roberts, 2005). Det finns trots denna potential företag som är aktsamma och inte 
komfortabla med att använda sociala medier då konsumenterna kan tala så fritt och öppet med 
varandra (Kaplan & Haenlein, 2010). Företag har följaktligen väldigt låg kontroll över vad 
som skrivs om dem på Internet (ibid.). 
 
Web 2.01 är en plattform där material och applikationer inte längre skapas och publiceras av 
enstaka individer, utan istället kontinuerligt modifieras av alla användare på ett deltagande 
och samarbetande sätt (Kaplan & Haenlein, 2010). På så vis har Internet, vilket är en del av 
Web 2.0, blivit ytterst potent som gränsöverskridande marknadsföringsverktyg då det når ut 
globalt samtidigt som det tillåter personlig anpassning (Okazaki & Taylor, 2013). Ko, Cho 
                                                
1 En plattform, baserad på digital teknik, för att skapa och dela material i ett nätverk (Ahlqvist, Bäck, Heinonen, 
& Halonen, 2010). För utförligare förklaring, se 2.3. Sociala medier. 
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och Roberts (2005) menar att företag, sedan Internets uppkomst, i allt högre grad har försökt 
att använda sig av gränsöverskridande online-marknadsföring. 
 
Samtidigt innebär sociala medier och deras spridningsmöjligheter att företag inte innehar den 
maktposition som de tidigare haft gentemot konsumenter (Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 
2012). Ett exempel på hur denna maktförskjutning yttrar sig i praktiken är bland annat en 
incident med en besviken Telia-kund (Löfgren, 2012). Denne skrev ett kritiskt Facebook-
inlägg om bristerna i Telias 3G-nät. Detta inlägg skapade en enorm reaktion, och det tog inte 
lång tid innan 40 000 andra Facebook-användare hade instämmt med hennes åsikt om den 
dåliga 3G-täckningen. Efter detta agerade Telia på så vis att företaget gjorde en närmare 
undersökning kring möjligheterna till att bygga ut och förstärka kapacititen i 3G-nätet (ibid.). 
  
I och med teknologiska utvecklingar och ökad konkurrens har det blivit nödvändigt för 
företag att anpassa sina strategier (Sharma A. , 2011). Förändringar på marknaden har medfört 
att pull-strategier, istället för push-strategier, används mer frekvent. Då kommunikationen har 
utvecklats från ”en till många” till ”en till en” eller ”många till många” måste företag skapa 
strategier som går hem hos kunderna (ibid.). Eftersom konsumenter mer aktivt undviker 
marknadsmeddelanden (Precision Marketing, 2006) gäller det för dagens varumärken att 
engagera konsumenter, vilket skapar en öppen och mer tillförlitlig kommunikation (Mangold 
& Faulds, 2009). Då konsumenter är mer engagerade i en produkt, tjänst, idé eller ett företag, 
ökar sannolikheten för att de kommer att kommunicera åsikter om dessa (Mangold & Faulds, 
2009; Gershoff & Johar, 2006). 
 

1.3. SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att klargöra hur internationella företag använder Facebook som 
ett marknadsföringsverktyg. Genom detta vill vi få ökad kunskap om och förståelse för hur 
företag kan använda Facebook i en internationellt sammankopplad värld.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel fokuserar på att ge läsaren kunskap om de teorier som ligger till grund för 
denna uppstats. 
 

2.1. INTERNATIONELL STANDARDISERING VS. ANPASSNING 
Det har debatterats kring en standardiserad marknadsföringsstrategi i en global kontext, och 
frågan har då varit huruvida det ska finnas en standardplan, vilken används globalt, eller om 
ett företag bör anpassa sig till varje enskild marknad (Samiee, Jeong, Hyeon Pae, & Tai, 
2003). Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) menar att den globala och gränslösa värld 
vilken är dagens verklighet är full av möjligheter och utmaningar tack vare Web 2.0, sociala 
medier och kreativa konsumenter2. Befattningshavare möter en sammankopplad och 
dynamisk internationell miljö där hänsyn måste tas till hur dessa kan användas på ett effektivt 
sätt (ibid.). Vidare är Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) av den åsikten att företag inte 
kan använda sig av en standardiserad plan vad gäller sociala medier i den globala och 
gränslösa världen. Det påstås därför att nationella differenser måste beaktas och att sociala 
medier bör anpassas efter dessa skiljaktigheter (ibid.). Okazaki och Taylor (2013) hävdar 
dock att denna teori bör testas empiriskt då det anses finnas en möjlighet att användandet av 
sociala medier standardiseras och används på samma vis i flera länder och i transnationella 
segment. Genom tillväxten i transnationella segment som modeindustrin (Ko, Kim, Taylor, 
Kim, & Kang, 2007) skulle en hög grad av standardisering av sociala medier mycket väl 
kunna vara framgångsrik (Okazaki & Taylor, 2013). 
 
De som förespråkar en standardisering menar att en enhetlig strategi leder till 
kostnadsbesparingar, vilka åtminstone kan gynna företaget på kort sikt, och framför allt ett 
konsistent budskap som ger en uniform varumärkesbild (Samiee & Roth, 1992; Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Motståndare till standardisering hävdar att när kulturella, 
sociala och ekonomiska aspekter negligeras kommer lokala kunder att förkasta produkten, och 
således påverka företagets vinst på längre sikt (Mueller, 1991). Oavsett uppfattning, blir 
interaktiva medium i allt större utsträckning en plattform i vilken ett företag kan integrera sin 
marknadskommunikation (Okazaki & Skapa, 2008). Enligt Berthon, Pitt, Plangger och 
Shapiro (2012, s. 267) kan slutsatsen dras att sociala medier realiserar ett antal varierande 
funktioner i en internationell kontext: ”de underlättar en snabb spridning av information” 
och ”de tillåter en snabb samordning av aktioner - eller för att vara mer exakt interaktioner”. 
 
Länge har varumärkesbilden varit ett intressant ämne för marknadsförare och reklamare 
eftersom den är nyckeln till att attrahera samma segmenttyp över landsgränserna (Okazaki & 
Taylor, 2013). Således är skapande av en unison, tillika standardiserad, varumärkesbild något 
av det viktigaste vid internationell marknadsföringsstrategi (Okazaki, Taylor, & Zou, 2006). 
Att bygga en sådan varumärkesbild kräver en hög koordinationsgrad, och då  kan sociala 
medier öppna upp nya möjligheter i detta byggande (Okazaki & Taylor, 2013). Detta då de 
skulle kunna erbjuda en realistisk plattform för varumärkesbildsbyggande, baserat på event, 
annonser och kampanjer (ibid.). 
 

                                                
2 Syftar till det faktum att konsumenter världen över kan anpassa, modifiera eller transformera företags 
erbjudande. Det är de, i stället för företagen, som producerar mycket av mervärdesinnehållet i sociala medier, 
och det är deras nätverk av vänner och bekanta som utgör den sociala biten (Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 
2012). 
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2.2. PUSH- OCH PULL-STRATEGI 
Push och Pull är två olika strategier för att attrahera konsumenter (Kotler, Wong, Saunders, & 
Armstrong, 2005). En push-strategi innebär att en produkt ”trycks” genom ett företags olika 
distributionskanaler för att slutligen nå slutkonsumenten. Genom olika 
marknadsföringsaktiviteter, exempelvis personlig försäljning, riktar ett företag sin 
marknadsföring mot kunder (återförsäljare och grossister). Distributörerna tar åt sig denna 
marknadsföringsinformation, och använder den i sin tur för att marknadsföra sig mot 
konsumenterna (ibid.). 
 

Figur 1 – Push-strategi (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005, s. 744) 
  
 

 
 
Hagel och Seely Brown (2005) hävdar att push-strategier är mest användbara i stabila miljöer, 
där en produkts efterfrågan kan förväntas. Vidare anses att det är grundläggande för en push-
strategi att en efterfrågan kan förutspås, och att denna förutspåelse är pålitlig. Detta för att 
kunna distribuera resurser och möta stundande efterfrågan. Förutsatt att det går att förutspå 
konsumenters efterfrågan är push-strategin ett effektivt och pålitligt sätt för att få ut resurser 
till rätt plats och möta denna efterfrågan. Om det istället finns en osäkerhet, det vill säga att 
förutspåelsen inte är tillräckligt pålitligt, leder det till att resurser inte ”trycks ut” till rätt plats 
(ibid.). Hagel och Seely Brown (2005) menar vidare att det blir svårare och svårare att placera 
resurser för att möta en förväntad efterfrågan, eftersom det inte är lika lätt att förutspå hur 
denna efterfrågan kommer att ta form. 
 
Seddon (2000) vill mena att push-strategin många gånger hänger ihop med massproduktion. 
Vidare påstås det att konsekvenserna av detta ofta blir att konsumenter inte får vad de 
efterfrågar (ibid.). Enligt Seddon (2000) går en pull-strategi bortom skapandet av en produkt, 
och den hjälper företag att se världen utifrån konsumenters synsätt. Målet för företag är att 
förstå konsumenters efterfrågan och dess variation, vilket kan uppnås genom att använda en 
pull-strategi (ibid.). 
 
En pull-strategi går ut på att producenten genom reklam och marknadsföring mot konsument 
ska stimulera slutanvändarna direkt för att motivera ett köp av produkten (Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). När det finns en osäkerhet kring att förutspå en efterfrågan 
kan en pull-strategi vara bättre lämpad (Hagel & Seely Brown, 2005). I denna typ av strategi 
ska konsumenterna genom ovan nämnd stimulering känna ett behov av produkten, och således 
efterfråga denna hos distributören (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). Denne, i sin 
tur, efterfrågar produkten av producenten (ibid.). 
  

Konsumenter	  Återförsäljare	  
och	  grossister	  Producent	  

Producentens	  
marknadsföringsåtgärder	  
(personlig	  försäljning)	  

Distributörens	  
marknadsföringsåtgärder	  
(personlig	  försäljning,	  

reklam	  o.s.v.)	  	  
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Figur 2 – Pull-strategi (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005, s. 744) 
 

 
 
 
 
 
Hagel och Seely Brown (2005) förklarar att det sker en förändring i medialandskapet, vilket 
innebär att företag i högre grad använder sig av en pull-strategi när de ska förmedla material 
via olika medier. Till grund för denna förändring ligger bland annat faktorer som: billiga och 
lätttillgängliga verktyg för att skapa material och spridningen av Internet som ett hjälpmedel 
för att distribuera detta material (ibid.). Hagel och Seely Brown (2005) beskriver att som en 
konsekvens av ökad bandbredd och utvecklad datakomprimering har en övergång från 
textbaserat material till musik- och videomaterial blivit möjlig. Tack vare detta har 
konsumenter börjat söka upp och ”dra ut” det material de är intresserade av istället för att 
vänta på att företagen ska delge relevant material vid en viss tidpunkt (ibid.). 
 
Företag har börjat inse att de, i en större utsträckning, måste börja använda pull-strategier då 
push-marknadsföring inte fungerar effektivt på sociala nätverk (Simmons, 2008). Detta 
strategiskifte, från push till pull, har utvecklats som en konsekvens av att konsumenter har fått 
större kontroll över informationsspridningen (Sharma S. K., 2011). Denna kontroll har ökat 
med hjälp av den förbättrade kommunikationen inom interaktiva samhällen, som exempelvis 
Facebook (ibid.). Företag måste förmedla ett varumärkesbudskap som attraherar och passar in 
i en konsuments sociala nätverk eller inom ett varumärkessamhälle, vilket kan leda till att 
företag kan skapa en ökad kännedom och positiva associationer (Simmons, 2008). 
 
Internet och förändringar av det allmänna synsättet har minskat hindren för företag att verka i 
en global kontext (Hagel & Seely Brown, 2005). Därigenom har utbudet ökat och det finns 
många aktörer vilka erbjuder samma eller liknande produkter. Detta har lett till att resurser, 
tillika utbudet, har blivit överflödiga och att det kan vara svårt att få en traditionell push-
strategi att fungera. Detta då konsumenter inte kan ta in alla meddelanden från aktörerna 
samtidigt som de undviker dem i allt större utsträckning (ibid.). 
 

2.3. SOCIALA MEDIER 
 

”Som en funktionell definition, syftar sociala 
medier till interaktionen mellan människor, och 
även till att skapa, dela, utbyta och kommentera 
material i virtuella samhällen och nätverk” 

 
- (Ahlqvist, Bäck, Heinonen, & Halonen, 2010, s. 4) 

 
Utvecklingen av Internetbaserade sociala medier har möjliggjort för en individ att 
kommunicera med hundratals eller även tusentals andra (Mangold & Faulds, 2009). Under 

Konsumenter	  Ecerfrågan	  Återförsäljare	  
och	  grossister	  Ecerfrågan	  Producent	  

Producentens	  marknadsföringsåtgärder	  (konsumentreklam,	  sales	  promotion	  o.s.v.)	  
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2000-talet har meddelanden som sänds via sociala medier ökat explosionsartat. Sociala 
medier erbjuder en mängd olika kanaler för att kommunicera (ibid.). 
 
För att beskriva vad sociala medier är, och vad de bygger på, har Ahlqvist, Bäck, Heinonen 
och Halonen (2010) skapat Figur 3 – Social Media Triangle nedan: 
 
 

Figur 3 – Social Media Triangle (Ahlqvist, Bäck, Heinonen, & Halonen, 2010, s. 4) 
 
 

 
 
Material (Contents) – Syftar till det innehåll som skapas av användarna, och kan till exempel 
vara text, foton, bilder eller videor (Ahlqvist, Bäck, Heinonen, & Halonen, 2010). Det kan 
också vara en mer avancerad typ av innehållsinformation som lokaliseringsinformation, 
taggar, recensioner och spellistor (ibid.). 
 
Samhällen & Nätverk (Communities & Networks) – Sociala medier baseras på social 
interaktion mellan användare i ett nätverksbaserat samhälle, och möjliggör 
tvåvägskommunikation direkt eller via mediaobjekt (Ahlqvist, Bäck, Heinonen, & Halonen, 
2010). Detta blev möjligt då till exempel kameramobiler och nätverksuppkopplingar blev 
tillgängliga för allmänheten (ibid.). 
 
Web 2.0 – Utvecklingen av digital teknik, som digitalkameror, videokameror, kameramobiler 
eller nätverksuppkopplingar, för att skapa och dela material har tillsammans med 
webbteknologier och applikationer möjliggjort att människor enkelt kan deltaga på Internet 
(Ahlqvist, Bäck, Heinonen, & Halonen, 2010). Detta illustreras i den tredje delen av Figur 3 
ovan. Dessa teknologier har generellt sett, vid användning av ett enda uttryck, förklarats som 
Web 2.0 (ibid.). Ahlqvist, Bäck, Heinonen och Halonen (2010) förklarar att denna term ibland 
används för att förklara hela fenomenet sociala medier, men att den används här för att 
sammanfatta den tekniska aspekten (ibid.).  
 
Steenburgh, Avery och Naseem (2009) menar att marknadsföring via Web 2.0-teknologier i 
sociala medier är en form av pull-strategi där konsumenterna lockas av företaget då det är 
aktivt på just sociala medier. Kaplan och Haenlein (2010) är av den åsikten att sociala medier 
snarare handlar om deltagande, delande och samarbete än att trycka ut information i 
marknadsförings- och säljsyfte. 
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Sociala medier tillåter företag att kommunicera med konsumenter på ett effektivare sätt, och 
till en lägre kostnad än vad som är möjligt med hjälp av traditionella kommunikationsverktyg 
(Kaplan & Haenlein, 2010). Således blir sociala medier intressant både för stora och små 
företag (ibid.). Företag kan generellt sett använda sociala medier, exempelvis Facebook, för 
att lyckas med en av följande tre målsättningar: skapa ökad kännedom, försäljning eller 
förstärka varumärkeslojaliteten (Castronovo & Huang, 2012). 
 

2.3.1. FACEBOOK 
Facebook är ett socialt nätverk, inom kategorin sociala medier, som förutom textbaserad 
kommunikation möjliggör för användare att dela material som bilder, videor och andra former 
av media (Kaplan & Haenlein, 2010). Facebook har idag 1,06 miljarder användare månadsvis, 
och 618 miljoner som använder den dagligen (Facebook, Inc., 2013).  
 
Facebook gör det möjligt för exempelvis artister, företag, varumärken eller organisationer att 
skapa en offentlig profil (Kaplan & Haenlein, 2010), som även kallas “pages3” (Facebook, 
Inc., 2013). Detta möjliggör en tvåvägskommunikation med användarna (Castronovo & 
Huang, 2012). Företag utnyttjar detta genom att skapa en väl anpassad profil på en egen sida 
(page), där information kan delas och på så vis skapa ett eget varumärkessamhälle. Facebook 
möjliggör även för företag att rikta in sig mot en önskad målgrupp för att effektivt utföra olika 
marknadsföringskampanjer (ibid.). 
 

2.4. CONTENT MARKETING 
Content Marketing kan definieras som en marknadsföringsstrategi där informativt material 
skapas och delas för att stärka ett varumärke (Harad, 2013). Denna information ska attrahera 
samt behålla kunder (Lewtan, 2012). Det är viktigt att utveckla ett unikt och värdefullt 
material som mottagarna uppskattar och delar med sig av till andra (Gleeson & Yang, How 
Content Marketing Can Lead to a Long Fulfilling Relationship With Your Customers - 
Forbes, 2013). Content Marketing kan bestå av artiklar, videor, bilder, podcasts eller texter 
(ibid.). 
 
Content Marketing används, förutom på varumärkets hemsida, ofta i sociala medier, och är 
många gånger det första steget i själva marknadsföringsprocessen (Murdock, 2012; Zmuda, 
2013). Sociala medier, exempelvis Facebook, används som en kanal för att distribuera 
information till olika målgrupper (Gleeson & Yang, How Content Marketing Can Lead to a 
Long Fulfilling Relationship With Your Customers - Forbes, 2013), och Murdock  (2012) 
menar att sociala medier är vitala för att skapa framgångsrika Content Marketing-arbeten. 
Sociala mediers fördel är att de skapar en direkt tillgång till användarna, och materialet är rent 
generellt formaterat i mindre delar vilket gör det lätt att publicera (ibid.). På sociala medier, 
exempelvis Facebook, och varumärkets hemsida skiljer sig Content Marketing-materialet åt så 
till vida att sociala medier primärt fungerar som en distributör av länkar och information, 
vilka oftast refererar samt leder trafik till varumärkets hemsida (Murdock, 2012). På 
varumärkets egen hemsida kan ett mer utförligt och innehållsrikt material kommuniceras, än 

                                                
3 Är en offentlig profil som exempelvis artister, företag, varumärken eller organisationer kan skapa för att vara 
tillgängliga på Facebook och få tillgång till hela Facebook-samhället (Facebook, Inc., 2013). När en individ 
gillar en sida (page) kommer de att se uppdateringar i deras eget nyhetsflöde. Sidans exponering och räckvidd 
ökar när någon gillar eller kommenterar ett inlägg publicerat av den specifika profilen, vilket även kan delas 
vidare till vänner (ibid.). 
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vad som är möjligt på det sociala mediet. Hemsidan skapar en större möjlighet att påverka 
konsumenter och utveckla dessa till potentiella och sedermera kvalificerade kunder (ibid.). 
 
Content Marketing är idag en av de mest kraftfulla marknadsföringsstrategierna, då den har 
formats av den snabba och informationsdrivna världen på Internet (Harad, 2013). Denna 
förtroendebyggande strategi är oerhört populär för att den genererar ett intresse utan att kräva 
någonting tillbaka, samtidigt som den tillför en ökad kännedom om ett varumärke (Harad, 
2013; Zmuda, 2013). Enligt Gleeson och Yang, Successful Content Marketing In Action - 
Forbes (2013) tar det med ett verktyg som Content Marketing längre tid att bilda ett 
förtroende hos potentiella kunder, men det skapar mer långvariga relationer. 
 
Ju mer frekvent material delas och kommuniceras, desto större chans är det att en potentiell 
kund upptäcker företaget (Harad, 2013). Content Marketing kräver dock att den information 
som delas är av hög kvalitet. Informationen bör även vara aktuell och värdefull så att den 
skapar ett intresse.  Det gäller att vara kreativ samtidigt som det intressehöjande materialet ska 
ligga i linje med varumärkets personlighet (ibid.). Företag som förstår innebörden av att vara 
mer transparanta och bättre lyssnare kommer att tillföra mer värde till sina potentiella och 
befintliga kunder (Gleeson & Yang, Successful Content Marketing In Action - Forbes, 2013). 
Konsumenter väljer oftast det marknadserbjudande som ger dem mest värde, vilket gör att de 
kan anses som värdemaximerare (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). 
Förväntningar jämförs med det upplevda värdet som erhålls när de konsumerar produkten 
eller tjänsten, vilket påverkar tillfredsställelsen och möjligheten till återköp. Då 
förväntningarna överträffas ökar chansen för att en konsument vill kommunicera sin 
upplevelse till andra (ibid.). Content Marketing, som är en form av marknadskommunikation, 
baseras på den grund att den vill influera kunders och intressenters beteende via de 
meddelanden och den information som förmedlas (Rowley, 2008). Genom detta skapas 
relationer och värde för kunder och intressenter (ibid.). Förväntningarna påverkas bland annat 
av vänners och bekantas åsikter eller information som de kommunicerar (Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Marknadsförare måste därför vara noggranna med att ligga på 
rätt nivå gällande att bygga upp förväntningar, då missnöje uppstår när förväntningarna inte 
uppfylls (ibid.). 
 
Alla produkter innehåller någon sorts information; det kan vara allt från innehållsförteckning 
till tvättråd eller varumärkesuppbyggande detaljer (Rowley, 2008). Produktinformation har en 
betydande roll inom Content Marketing, där produktens tekniska egenskaper ofta kan bli 
åsidosatta av en mer kompletterad information. Ett exempel på detta skulle kunna vara att ett 
företag som säljer slipsar skapar en video som visar hur en slips knyts. Således blir denna 
video en del av den utökade produkten4 (ibid.). All denna information bidrar till kundens eller 
intressentens upplevda fördel av produkten och senare deras tillfredsställelse (Rowley, 2008; 
Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). Nöjda kunder tenderar att vara mindre 
priskänsliga, och de är många gånger kunder under en längre period (Kotler, Wong, Saunders, 
& Armstrong, 2005). Dessutom delar de med sig av positiva erfarenheter av företaget och 
dess produkter till andra (ibid.). 
 

2.5. WORD OF MOUTH PÅ FACEBOOK 
Word of Mouth (WOM) brukar definieras som en muntlig eller skriftlig rekommendation från 
en konsument till en annan (Businessdictionary, 2013). Konsumenters köpbeslut av en 
                                                
4 Är tjänster och fördelar som är uppbyggda kring kärnprodukten och den faktiska produkten, exempelvis 
installationer, leveransvillkor, garantier och efterköpsservice (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). 
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produkt eller tjänst påverkas starkt av vänners olika åsikter och beslut (Gershoff & Johar, 
2006; Castronovo & Huang, 2012).  WOM är ett viktigt steg i en marknadsföringsprocess då 
konsumenter i köpprocessen brukar lita på rådgivande information från andra konsumenter 
(Castronovo & Huang, 2012). Personliga influenser betyder mycket för konsumenter när 
produkter är dyra, riskabla eller mycket synliga (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 
2005), samt att de inte längre använder reklam som en avgörande källa för information i ett 
köpbeslut (Mangold & Faulds, 2009). Marknadsföring i sociala medier handlar om att 
medvetet influera konsument-till-konsumentkommunikationen genom professionella 
marknadsföringstekniker (Cvijikj & Michahelles, 2011). 
 
Konsumenter känner sig mer engagerade i en produkt eller ett företag när de får möjlighet att 
komma med feedback, vilket skapar en öppen och mer trovärdig kommunikation (Mangold & 
Faulds, 2009). Feedback gör även att ett företag kan lyssna, lära och anpassa sig så de kan 
leverera en bättre upplevelse åt konsumenterna (Goodman, 2012). Ett företags arbete på 
sociala medier handlar om att kommunicera med konsumenterna, istället för att ”trycka ut” ett 
marknadsbudskap (Castronovo & Huang, 2012). Då konsumenter är mer engagerade i en 
produkt, tjänst, idé eller ett företag, är det mer sannolikt att de kommer att kommunicera detta 
vidare (Mangold & Faulds, 2009; Gershoff & Johar, 2006), samt att det kommer att skapa 
”surr5” (Goodman, 2012). När konsumenter ”gillar”, kommenterar, eller delar material, blir 
detta synligt i det sociala nätverket för andra konsumenter (ibid.). Thomas Jr. (2004) ger 
exempel på ett antal strategier som kan leda till surr: 
 
Omdöme och underskrift – Ges av någon som vittnar om produktens eller tjänstens upplevda 
värde. 
 
Företrädande – Skapas av experter eller kändisar som enligt överenskommelse får sitt namn 
associerat med produkten eller tjänsten. Celebriteter fungerar bra på produkter som kräver lågt 
engagemang, experter på produkter som kräver högt engagemang. 
 
Samarbetsprogram – En tredje parts marknadsföring om ett företags produkter. Består ofta av 
marknadsföringsmaterial om produkter, länkar på den tredje partens hemsida som leder till 
företagets hemsida samt marknadsföringsmeddelanden. 
 
Referering – En individ refererar till en eller flera. Kräver oftast en belöning för att inspirera 
individerna till att referera ett budskap vidare. Att tvinga individer till att referera ett budskap 
bör undvikas och brukar skapa en negativ effekt. 
 
Kundbetyg – Detta tillåter potentiella kunder att få kunskap från kunder om en produkts 
upplevda värde i den verkliga världen. 
 
Presentkort och rabatterbjudanden – Är en metod som skapar trafik och en möjlighet att 
introducera nya människor till ett företag. 
 
Experimentell marknadsföring – Folk vill känna, uppleva, tänka och dela upplevelser med 
andra. Detta kan skapas genom att erbjuda något extra utöver den enskilda produkten, som att 
till exempel arrangera en speciell tillställning. 
 

                                                
5 Från engelskans ”buzz”: Rykte, prat, surr. Modern form av skvaller eller snack (Carlsson, 2010, s. 154). 
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Gåvor – Är något som människor gillar att dela med sig av till andra, som till exempel 
rabatter, kuponger eller tävlingar. 
 
Kundnätverk – Skapar ett medium där medlemmar kan dela information, möta andra 
likasinnade och skapa en möjlighet till att kollektivt lösa eventuella problem (ibid.). 
 
Under 2000-talet har Internet-baserade meddelanden exploderat i omfattning, och på senare 
tid genom sociala medier som exempelvis Facebook (Mangold & Faulds, 2009). Sociala 
medier, som Facebook, har med hjälp av Web 2.0-teknologier skapat en enastående plattform 
för konsumenter, där de enkelt kan dela sina upplevelser och åsikter (Zhang, Li, & Chen, 
2012). Positiv WOM sprids fort, men negativ WOM sprids ännu fortare (Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Detta bidrar till att det blir viktigare och viktigare att förstå 
hur WOM påverkar företagen (Zhang, Li, & Chen, 2012), och hur de ska kontrollera detta 
(The Economist, 2007). Företag kan inte direkt kontrollera Consumer to Consumer6-
meddelanden som publiceras på sociala medier, men de har en möjlighet att influera 
konversationerna som sker mellan konsumenterna (Mangold & Faulds, 2009). Vidare menar 
Mangold och Faulds (2009) att nutida marknadsförare inte kan ignorera det faktum att 
fenomenet sociala medier har blivit den metod som konsumenter använder för att sprida och 
söka information om produkter och tjänster. Konsumenters makt över informationsspridning 
har inte tidigare existerat på marknaden som den gör nu, då sociala medier har totalförändrat 
det sätt som konsumenter hämtar information på. Tidigare var de klassiska 
informationskanalerna: TV, nyhetstidningar, magasin eller radio, där konsumenterna har litet 
inflytande över informationen som kommuniceras. Numera vill de ha större kontroll över 
informationen och gärna ta del av den snabbt (ibid.). 
 
Generellt kan företag använda sociala medier, exempelvis Facebook, för lyckas med en av 
följande tre målsättningar: öka kännedomen, öka försäljningen eller förstärka 
varumärkeslojaliteten (Castronovo & Huang, 2012). Att använda WOM som en 
marknadsföringsstrategi genom sociala medier, som Facebook, fungerar utmärkt för att skapa 
ökad kännedom, försäljning och varumärkeslojalitet (Castronovo & Huang, 2012; Zhang, Li, 
& Chen, 2012).  
 
Marknadsförare kan genom att avslöja information om en produkt eller service till ett mindre 
antal personer, som har förmågan att influera andra, skapa en ökad spridning av ett budskap 
(Precision Marketing, 2006). Dessa personer blir mer eller mindre rekryterade till att bli 
förespråkare för varumärket (Precision Marketing, 2006), och genom att medvetet välja just 
de individer som anses influera sin omgivning, och som är villiga att sprida budskapet vidare, 
skapas en form av sofistikerad WOM-kampanj (Rouse, 2009). Denna metod skapar en mer 
personlig konversation, där ett utbyte av information sker, då det sker via en tredje part (ibid.). 
Det har även visat sig att de individer som gärna differentierar sig från andra, tenderar att vara 
individer som gärna vill vidarebefordra online-material (Castronovo & Huang, 2012). 
Castronovo och Huang (2012) förklarar också att det är viktigt att ett budskap 
överensstämmer med en målgrupps ideal för att öka möjligheten till spridning. 
 
Marknadsförare söker nya alternativ till den traditionella marknadsföringen, detta för att 
konsumenter börjar bli mindre mottagliga för traditionell marknadsföring (Kaikati & Kaikati, 
2004). Detta har bidragit till att mer okonventionella marknadsföringstaktiker används för att 
maximera exponering, uppmärksamhet och resultat med små resurser (Ashwin, 2006). Ett 

                                                
6 Syftar på utbytet av information eller varor mellan konsumenter (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005) 
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exempel på en okonventionell marknadsföringskampanj är ”IKEA Facebook Showroom”, 
som fick en enorm genomslagskraft på Facebook (IKEA, 2009). IKEA skapade en 
personprofil på Facebook åt en butikschef vid namnet Gordon Gustavsson. ”Gordon” lade 
sedan ut 12 bilder under två veckor på ett rum (kök, badrum, sovrum etcetera) på sin 
profilsida, och den som först taggade sig själv på en produkt vann den. Detta bidrog till att 
folk spred budskapet till sina vänner och delade bland annat länkar och marknadsförde på så 
vis IKEA helt gratis (ibid.). 
 
Genom att individer sprider informationen vidare till sina vänner via WOM, ökar chansen till 
att skapa en viral effekt (Cressey, 2012). Internet har bidragit till att denna typ av 
marknadsföringstaktiker kan uppnå en viral spridning, bland annat i sociala medier, vilket har 
ökat effektiviteten av exponeringen (Castronovo & Huang, 2012). Dessutom har dagens Web 
2.0-teknologi gjort det lättare att kvantifiera ett budskap (Rouse, 2009). Då sociala medier har 
blivit en naturlig förlängning av olika marknadsföringstaktiker, innebär det att 
marknadsförarna måste överge en hel del kontroll (O'Leary, 2010) som en följd av att 
konsumenters makt över informationsspridning har ökat (Mangold & Faulds, 2009).  
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3. METOD 
 
I detta kapitel läggs fokus på att redogöra för de metodval som gjorts och de 
tillvägagångssätt som valts. En diskussion kring olika alternativ, samt deras för- och 
nackdelar, kommer att följas av motiveringar till, och klargörande av, gjorda val. 
 

3.1. VAL AV METOD 
Jacobsen (2002) ger i sin bok en förklaring till termerna beskrivande och förklarande metod. 
Vid val av beskrivande metod söker författaren, tillika forskaren, finna kunskap om hur ett 
fenomen ser ut (Jacobsen, 2002). Författaren fördjupar sig, genom forskning, i ett ämne och 
försöker att kartlägga verkligheten. Med en sådan metod skulle författaren, till exempel, 
kunna beskriva hur kunder uppfattar en viss reklam, eller hur de ämnar rösta i ett kommande 
val. Beskrivningen är ofta tidsavgränsad och försöker att uttrycka ett speciellt tillstånd vid ett 
angivet tillfälle (ibid.). Mattsson och Örtenblad (2008) förklarar beskrivande forskning som 
antagandebaserade mätningar vilka syftar till att klargöra hur något företer sig, och 
följaktligen inte hur det borde förhålla sig. 
 
En förklarande metod, å andra sidan, fokuserar på att förklara varför ett fenomen uppstår 
(Jacobsen, 2002). För att göra just detta måste författaren hitta samband mellan vissa 
variabler. Som exempel skulle författaren, vid val av nämnd metod, kunna klargöra varför en 
marknadsföringskampanj inte gav den förväntade påverkan (ibid.). 
 

”Metoden påverkar samt genomsyrar hela 
uppsatsen (…) och medvetenhet i metodval och 
metodapplicering är ett viktigt sätt att sträva 
efter vetenskaplighet” 

– (Ejvegård, 2009, s. 33). 
 
I denna uppsats ämnas en beskrivning ges av hur internationella företag använder Facebook 
som ett marknadsföringsverktyg. Efter att noga ha övervägt alternativet, gjordes valet att 
nyttja en beskrivande metod. Detta då målet är att beskriva hur företag använder Facebook, 
istället för varför de använder sig av denna tjänst. Att undersökningen är tidsavgränsad var 
också en faktor vid detta val. Således betyder det att den här uppsatsen har en deskriptiv 
(beskrivande) problemformulering, med ett explorativt inslag. Denna metod är vanlig vid 
icke-experimentell forskning då beskrivning är det som eftersträvas, snarare än 
kausalitetsbaserade förutsägelser (Merriam, 1994).  
 

3.2. FÖRFARINGSSÄTT 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två ”rena” sätt att inhämta data; antingen väljs en deduktiv 
eller en induktiv insamlingsmetod. Patel och Davidson (2011) menar vidare att det även finns 
en sorts konstellation av deduktiv och induktiv ansats, vilken bär namnet abduktiv 
insamlingsmetod.  
 
Det kan också vara bra att veta att ett helt objektivt synsätt inte existerar (Jacobsen, 2002). 
Även om detta i så stor utsträckning som möjligt har eftersträvats i denna undersökning, 
resulterar metodvalen som gjorts enbart i en av många tolkningar av verkligheten (Jacobsen, 
2002). Alla val innebär att det skapas analyser och tolkningar av information. Således skapas 
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flera tolkningsprocesser (ibid.), vilka illustreras för de två ”rena” insamlingsmetoderna, 
deduktiv samt induktiv ansats, nedan: 
 

Figur 4 – De olika tolkningsnivåerna vid en deduktiv samt induktiv ansats (Jacobsen, 2002, 
ss. 44-45) 

 
  

 
 
 

3.2.1. DEDUKTION 
De som föredrar det deduktiva förfarandet menar att det är bättre att skaffa sig förväntningar 
om hur världen ser ut och att därefter samla in empirisk data, för att se om förmodandena 
överensstämmer med verkligheten (Jacobsen, 2002). Patel och Davidson (2011) menar att det 
även kan påstås att objektiviteten i en deduktiv rapport är högre då denna grundar sig på redan 
befintlig teori. Kritikerna däremot, menar att detta sätt att förfara leder till ett förvrängt 
resultat, att forskaren bara försöker hitta information som är relevant och tenderar därför att 
gynna forskarens förmodanden vilka antogs innan forskningen (Jacobsen, 2002). En 
simplifierad beskrivning av detta tillvägagångssätt är att forskaren går från teori till empiri 
(ibid.). 
 

3.2.2. INDUKTION 
Den induktiva insamlingsmetoden, å andra sidan, är raka motsatsen till det deduktiva 
förfarandet, vilket betyder att forskaren går från empiri till teori (Jacobsen, 2002). Det 
induktiva förfarandet var initialt menat att utestänga de förväntningar som den deduktiva 
metoden innebär, och således försäkra forskaren om att ha ett öppet sinne för det som skall 
undersökas. Kritiker menar dock att det är naivt att tro något sådant. Dessa menar vidare att 
det, rent naturligt, finns fördomar hos alla människor, vilka selekterar vad de uppfattar som 
viktigt och mindre viktigt. Dessa bidrar således i hög grad till vilken data som insamlas, och 
vilken som inte gör det (ibid.).  Patel och Davidson (2011) menar att det kan vara svårt att se 
en teori, vilken baserar sig på en induktiv insamlingsmetod, som allmängiltig då denna enbart 
grundar sig på empiri vilken är exklusiv för en enstaka situation. 
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3.2.3. ABDUKTION 
 

”Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall 
formulera ett hypotetiskt mönster som kan 
förklara fallet, det vill säga ett förslag till en 
teoretisk djupstruktur” 

 
- (Patel & Davidson, 2011) 

 
Det abduktiva, och således tredje, förfaringssättet innehåller olika ”steg”. Det första steget 
innebär en utformning av en hypotes (Patel & Davidson, 2011). Följaktligen skulle detta 
första steg karaktärisera en induktiv metod. Det andra steget, där forskaren arbetar deduktivt, 
innebär en förbättring och breddning av den skapade teorin för att denna ska bli mer 
allmängiltig. Vad som kan betraktas som positivt med abduktion är att forskaren inte behöver 
stänga in sig i en deduktiv eller induktiv insamlingsmetod . Nackdelen blir dock densamma 
som vid ett induktivt förfaringssätt, det vill säga att det är svårt att vara helt objektiv som 
forskare. Därför kan det mycket väl leda till att vissa studieobjekt negligeras, vilka hade 
kunnat vara intressanta för forskningen (ibid.). 
 
3.2.4. VAL AV FÖRFARINGSSÄTT 
För denna uppsats har författarna antagit en deduktiv metod då deras tidigare kunskap och 
erfarenhet kring ämnet var något begränsad. Således har ett överlagt val gjorts för att samla in 
information samt teori och därigenom först bygga upp en kunskapsbank innan data samlas in. 
Med detta menas att det finns en medvetenhet om de baksidor vilka detta förfaringssätt 
medför. Det finns också en medvetenhet om att valet av förfaringsätt i kombination med 
ansatsval för denna uppsats inte nödvändigtvis är det mest brukliga (Jacobsen, 2002; 
Merriam, 1994). Alltså innebär det att övriga metodval ofta kombineras med ett induktivt 
förfaringssätt (ibid.). Det kan dock med största övertygelse sägas att resultatet, det vill säga 
uppsatsens nivå, inte hade blivit densamma vid val av en induktiv insamlingsmetod då 
vetskapen om datainsamlingens utformning hade varit alldeles för diffus. 
 

3.3. VAL AV ANSATS 
När det kommer till val av ansats finns det två alternativ kvantitativ och kvalitativ ansats 
(Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). Simplifierat är ansatsvalet en fråga om hur 
generering, bearbetning och analysering av den insamlade informationen väljs att genomföras 
(Patel & Davidson, 2011). En kvantitativ ansats innebär statistiska mätningar och analyser, 
medan en kvalitativ ansats använder känsliga data, det vill säga kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser (ibid.). Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information, för det 
överraskande som inte förväntades menar Jacobsen (2002). Det avgörande för valet av ansats 
är undersökningens mening, det vill säga vad den önskar besvara (Patel & Davidson, 2011). 
Förutsatt att problemet syftar till att förklara exempelvis skillnader eller samband är en 
statistisk analys, tillika kvantitativ inriktning, lämplig. Byggt på den förutsättningen att 
rapporten istället ska beskriva vad något är, eller underliggande mönster, lämpar sig en verbal 
analys bättre (ibid.). 
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Figur 5 – Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidson, 2011, s. 14) 
 

 
 
Till denna rapport har ett val av kvalitativ ansats gjorts. Detta då meningen inte är att förklara 
samband eller skillnader och således inte att göra uttalanden rörande kausalitet, vilket ofta 
innebär en kvantitativt utformad och statistiskt baserad uppsats (Jacobsen, 2002). Jacobsen 
(2002) hävdar att en uppsats med explorativ karaktär ofta resulterar i en djupgående 
undersökning. Det innebär vanligtvis en intensiv uppläggning, vilken fokuserar på ett ringa 
antal undersökningsobjekt (ibid.). På ett sådant vis är även denna undersökning upplagd, och 
således lämpar sig en kvalitativ ansats. Med detta val är förhoppningen att få fram nyanserade 
data genom att gå på djupet (Jacobsen, 2002), och lämna utrymme för undersökningsobjekten 
att uttala sig genom egna ord (Patel & Davidson, 2011). På så vis kan klarhet till ett oklart 
ämnesområde bringas (Jacobsen, 2002). 
 

3.4. VAL AV UPPLÄGGNING 
När det kommer till uppläggning, även kallat utformning, faller valet på att gå på djupet, 
intensiv uppläggning, eller på bredden, extensiv uppläggning (Jacobsen, 2002). Det kan 
likaledes påstås att djup är en fråga om hur ett fenomen ska närmas, medan bredd handlar om 
kring hur många undersökningsenheter yttranden önskas göras (ibid.). 
 
En intensiv uppläggning har vanligtvis människor som undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002). 
Ett exempel på intensiv utformning är att intervjua personer om en speciell händelse, eller 
kring ett speciellt fenomen. Därför skulle det kunna sägas att en intensiv utformning fokuserar 
på få enheter, men ett större antal variabler. Fördelen blir följaktligen att många nyanser och 
detaljer kommer fram. Dock innebär det en försvåring vad gäller generaliserbarheten, då 
endast ett fåtal individer (enheter) studeras (ibid.). 
 
Den extensiva utformningen, ibland även kallad urvalsundersökning, fokuserar på ett stort 
antal enheter (Jacobsen, 2002). Således faller exempelvis opinionsmätningar inom ramen för 
en extensiv uppläggning. Det karaktäriserande för denna utformning är att urval ur en 
population görs, och därför blir den mer allmängiltig. Å andra sidan går de individuella 
skillnaderna och nyanserna om intet (ibid.). 
 
Denna uppsats har som avsikt att undersöka enstaka enheter och gå på djupet. Dessutom 
önskas ett speciellt fenomen undersökas. Således har den intensiva uppläggningen funnits 
passande, vilket Jacobsen (2002) menar är vanligt. Det har även gjorts ett val att genomföra 
en fallstudie.  
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3.4.1. FALLSTUDIE 
 

”Karaktäristiskt för fallstudiemetoden är 
ambitionen att betrakta de olika aspekterna av 
ett problem (…) och målsättningen med 
fallstudier är att nå en djupare förståelse... 

– (Starrin, 1994, s. 24). 
 
En fallstudie är en term som syftar till att en undersökning på en tämligen liten och begränsad 
grupp genomförs (Patel & Davidson, 2011). I fallstudier fokuseras en speciell enhet 
(Jacobsen, 2002). Det är en form av studie där studiens objekt kan avgränsas av tid och rum, 
exempelvis en organisation (rum) eller en speciell situation (tid) (ibid.). Det limiterade eller 
angivna väljs för att det kan vara av stor vikt, eller att det uppfattas som fascinerande 
(Merriam, 1994). Denna form av studie lämpar sig när aktuella eller nutida skeenden önskas 
undersökas (ibid.). I fallstudier förekommer det relativt ofta att information av olika natur 
samlas in för att skapa en så utförlig bild av det rådande fallet som möjligt (Patel & Davidson, 
2011). Att en fallundersökning kombineras med en deskriptiv metod betecknar att 
redogörelsen av det fall som har studerats är omfattande och fullständig (Merriam, 1994). 
Syftet med en fallstudie är att, genom att studera ett eller enstaka fall, försöka beskriva 
verkligheten (Ejvegård, 2009). Således får detta enstaka fall företräda realiteten (ibid.). En 
fallstudie kan bidra till att stärka läsarens insikt av den företeelse vilken studerats (Merriam, 
1994). Fallstudien ger en möjlighet till att kartlägga tidigare okända förhållanden, och därför 
leda till ett nytt synsätt av det undersökta (ibid.). Fördelen med denna studietyp är att en 
”stor” beskrivning inte behöver ges, det vill säga att alla eller många fall inte behöver 
granskas (Ejvegård, 2009). Nackdelen däremot är att det tillsynes något begränsade 
underlaget aldrig kan representera verkligheten fullt ut (ibid.). 
 
Då sociala medier är ett tämligen nytt fenomen, och det i vissa avseenden är begränsat med 
tidigare forskning därom, har valet gjorts att genomföra en fallstudie för att kunna gå på 
djupet. Detta i hopp om att kunna kartlägga tidigare okända förhållanden (Ejvegård, 2009). 
Merriam (1994) menar att en styrka hos fallstudien är att det är möjligt att använda flera 
metoder under datainsamlingen och att detta kan utnyttjas bättre än i andra metoder. Just 
denna möjlighet är något som tagits vara på i denna undersökning (se 3.5.1. Primärdata). För 
denna undersökning har tre fallföretag undersökts, något som enligt Jacobsen (2002) är 
brukligt. Vidare menar Merriam (1994, ss. 164-165) att ”en tolkning som är baserad på flera 
fall kan vara mer övertygande för en läsare än den beskrivning som grundar sig på enbart ett 
fall”. 
 

3.4.2. FALLFÖRETAG 
I denna uppsats ämnades enbart internationella ”Business to Business”-företag undersökas, 
vilka arbetar med Facebook för att i huvudsak nå slutanvändarna. Det har inte valts att göra en 
avgränsning gällande hur länge företagen har arbetat på Facebook, och därför kan de vara i 
olika faser i sitt arbete. Inte heller har någon avgränsning gjorts vad gäller företagens 
omsättning, storlek eller antalet följare på Facebook. Detta för att få en så fasetterad bild som 
möjligt av Facebook-användandet. 
 
Till studien söktes tre företag vilka uppfyllde dessa kriterier för att därigenom ge en djupare 
förståelse kring hur internationella företag arbetar på Facebook. Inledningsvis letades det i 
huvudsak i Halmstad efter fallföretag för att underlätta den empiriska insamlingen. Då inte 
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mer än ett företag (Eleiko Sport) som uppfyllde kriterierna återfanns i Halmstad utökades 
sökområdet. Detta resulterade i att två företag, Eton i Gånghester och Morris i Borås, blev 
aktuella för studien. 
 
Att Eleiko Sports bransch skiljer sig mot den där Eton och Morris verkar är ingenting som 
uppfattas som negativt då studien är gjord ur företags synvinkel, och utan hänsyn till deras 
specifika branscher. 
 
3.4.2.1. ELEIKO SPORT 
Eleiko Sport har sedan 1957 tillverkat skivstänger och styrketräningsutrustning. Eleiko Sport 
har sitt huvudkontor i Halmstad. Företagets produkter har använts av tusentals atleter världen 
över. Företaget leds av ord som kvalitet, professionalism och kundservice. Under 
redovisningsåret 2012 omsatte Eleiko Sport drygt 115 miljoner svenska kronor. Idag erbjuder 
Eleiko Sport ett brett sortiment av produkter för funktionell styrketräning och allmän 
gymträning: skivstänger, hantlar, kettlebells, ställningar och bänkar. Eleiko Sport har levererat 
utrustning till över 180 länder, och förekommer vid stora idrottsevenemang, exempelvis 
Olympiska Spelen. 
 

3.4.2.2. MORRIS 
Namnet Morris är inspirerat av den herrekipering som befann sig i Sagerska huset från slutet 
av 40-talet till början av 70-talet, grundades 2004, och är idag aktivt inom modebranschen i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget omsatte under räkenskapsåret 2012 drygt 40 
miljoner svenska kronor och har i dagsläget cirka 3 800 följare på Facebook. Morris är i 
huvudsak klassiskt preppy, blandat med en riklig del av modern och innovativ personlighet. 
Vad som förenar Morris-män är, inte bara en uppskattning av god stil och rätt passform, utan 
också att varje plagg kännetecknas av kompetens och en passion för fint hantverk. 
 

3.4.2.3. ETON 
Eton är en svensk skjorttillverkare som grundades år 1928 i Gånghester. Det var dock på 50-
talet, när företaget ville etablera sig på den brittiska marknaden, som namnet Eton började 
användas. Det härstammar från Eton College, en privatskola belägen väster om London. Eton 
omsatte år 2011 drygt 270 miljoner svenska kronor. Centralt för Eton är ämnen som kvalitet 
och uppmärksamhet om detaljer. Eton är övertygat om att genuint hantverk kombinerat med 
toppmodern vävningsteknik och en unik slutbehandling är nyckeln till företagets framgång. 
 

3.5. DATAINSAMLING 
När valet av undersökningsämne är gjort, blir nästa steg att bestämma sig för hur studien ska 
genomföras (Ejvegård, 2009). Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av data att samla in; 
primärdata och sekundärdata. För denna rapport har både primärdata och sekundärdata 
använts. 
 

3.5.1. PRIMÄRDATA 
För denna undersökning har såväl intervjuer som observationer använts. Härigenom har en 
metodtriangulering uppnåtts (Jacobsen, 2002). Skälet till en sådan strategi är att den ena 
metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor (Merriam, 1994). Genom att förena 
metoder kan forskaren utnyttja fördelarna hos de olika metoderna, men samtidigt ha kontroll 
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över nackdelarna som dessa medför (ibid.). Jacobsen (2002) fortsätter att beskriva att när 
olika metoder ger liknande resultat tyder detta på att dessa är giltiga. 
 

”Triangulering är en effektiv kontroll av om det 
som en enskild forskare kommer fram till även 
kan uppnås av en annan forskare”  

– (Jacobsen, 2002, s. 275) 
 
3.5.1.1. INTERVJUER 
För att samla in primärdata till denna undersökning har metoden individuella intervjuer 
använts, vilket förmodligen är den mest förekommande för datainsamling för en kvalitativ 
ansats (Jacobsen, 2002; Merriam, 1994). Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig en intervju när 
relativt få enheter undersöks samt då intresse för den enskilde individens åsikter och dennes 
tolkningar av ett fenomen finns. 
 
I en öppen intervju ges intervjuobjekten tillfälle att själva avgränsa, behandla och definiera 
innehållet utifrån den egna uppfattningen av företeelsen (Alexandersson, 1994). 
Karaktäristiskt för denna intervjuform är att den genomförs som en konversation snarare än en 
utfrågning (Jacobsen, 2002). Normalt sett förs den ansikte mot ansikte, även om den också 
förekommer som telefonintervju (ibid.). En intervju som görs ansikte mot ansikte är den mest 
flexibla, och den ger möjligheten till att ställa många frågor (Wärneryd, 1993). Nackdelen att 
göra en intervju ansikte mot ansikte är att intervjuareffekten kan påverka respondenten 
(Jacobsen, 2002). Detta innebär att intervjuarens närvaro och uttryck kan leda till onormalt 
beteende hos den intervjuade, något som kan undvikas vid telefonintervju (ibid.). Frågorna i 
intervjun bör och får inte vara ledande (Ejvegård, 2009). Det är lättare att råka vara ledande i 
en öppen intervju då forskaren under intervjutillfället inte har tid att tänka igenom sina 
formuleringar (ibid.). 
 
I jämförelse med andra metoder, utifrån resultatens giltighet sett, anses intervjun många 
gånger som ett bra instrument (Merriam, 1994). Ejvegård (2009) menar att det kan vara 
behändigt att använda sig av ljudupptagning vid intervjuer för att sedan tillgodogöra sig 
innehållet vid senare tillfälle. Dock kan enstaka personer känna sig obekväma vid inspelning, 
och tenderar därför att agera och uttala sig mer aktsamt (ibid.). Jacobsen (2002) menar också 
att det vid användande av kassettband för ljudupptagning kan uppstå ljud som stör eller 
avbryter, exempelvis när ett band snurrar eller tar slut. Syftet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka och urskilja egenskaper och karaktären hos något (exempelvis uppfattningar om ett 
fenomen) (Patel & Davidson, 2011). Under intervjuns gång begränsas inte intervjuobjektet i 
sina uttalanden, utan denne får tala fritt (Jacobsen, 2002). Detta innebär att det aldrig i förväg 
går att formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret 
på en fråga (Patel & Davidson, 2011). 
 
Patel och Davidson (2011) vill mena att det är typiskt för kvalitativa intervjuer att de har en 
låg grad av standardisering. Detta betyder att frågorna som den intervjuade får besvara lämnar 
utrymme för egna formuleringar och svar bestående av ”egna ord” (ibid.). I en 
forskningskontext är avsikten med intervjuer att de inte ska standardiseras mer än nödvändigt, 
då intervjun är av explorativt syfte (Ejvegård, 2009), och Wärneryd (1993) menar att öppna 
frågor kan vara av betydelse om intervjuaren har tillräcklig kunskap för att svara på dessa. 
Om standardisering förekommer i allt för hög grad i intervjusammanhang kan föredelen 
försvinna i dessa (Ejvegård, 2009). Vanligast, enligt Merriam (1994), är en delvis strukturerad 
intervju där frågor och teman som ska beröras under en intervju är förutbestämda. I dessa fall 
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är det viktigt att ställa de bestämda frågorna på ett så överensstämmande sätt som möjligt till 
alla respondenter då detta förbättrar möjligheten att jämföra svaren mellan dem (Ejvegård, 
2009). 
 
Vid val av plats där intervjun ska äga rum menar Jacobsen (2002) att det finns två alternativ; 
en konstlad respektive naturlig plats. Skillnaden mellan dessa varianter är att den konstlade 
platsen är en för intervjuobjektet främmande plats, medan en naturlig syftar till en välbekant 
plats för den intervjuade. Val av plats kan, enligt Jacobsen (2002), påverka hur 
intervjuobjektet svarar på frågor. Vidare menar Jacobsen (2002) att den konstlade platsen kan 
leda till tillgjorda svar, men tar också upp att det kan förekomma störande moment i naturliga 
miljöer som arbetsplatser och hem. Detta omnämns som kontexteffekten, och således är det 
omöjligt att göra ett uttalande om vilken typ av plats som är bättre än den andra (ibid.).  
 
Då fallstudier används för denna undersökning har intervjuer funnits passande i strävan efter 
att gå på djupet. Det har även givit en möjlighet att få fram subjektiva data, något som inte är 
möjligt genom observationsmetoden (Jacobsen, 2002) som också använts för denna uppsats. 
Vikt har lagts vid att konstruera frågorna på ett sådant sätt att de inte är ledande. För att inte 
gå miste om viktig information har ljudupptagningar gjorts via en telefonapplikation, vilken är 
utformad för detta ändamål. På så vis kunde störande ljud och avbrott under resonemang 
undvikas. Det finns en medvetenhet om att detta kan ha påverkat intervjupersonen, men för att 
öka tillförlitligheten och undvika risker för missförstånd gjordes valet att spela in intervjuerna. 
Dessutom gjordes noteringar för att säkra det som sades under intervjun. Intervjuerna har ägt 
rum på en, för respondenterna, naturlig plats för att undvika konstlade svar och minska 
kontexteffekten. 
 

3.5.1.2. OBSERVATIONER 
 

”Observation är den bästa tekniken när en 
aktivitet, händelse eller situation kan iakttas 
direkt eller när man vill ha ett nytt perspektiv” 

- (Merriam, 1994, s. 102) 
 
En observation ger en förhandsskildring av ett tillstånd som studeras, och i kombination med 
intervjuer blir en holistisk tolkning av tillståndet möjlig (Merriam, 1994). Observationer 
tillåter att forskaren kan göra ommedelbara registreringar (ibid.). Enligt Jacobsen (2002) äger 
observationer vanligtvis rum på den plats som är av intresse för problemställningen. Att samla 
in data via observationer betyder att undersökaren betraktar vad som sker i olika situationer 
(Jacobsen, 2002). Det är sätt att registrera hur något faktiskt ser ut, istället för att få det 
förklarat för sig (ibid.). Merriam (1994) ser observation som en teknik för att skapa en större 
förståelse för ett helt sammanhang. De som kritiserar observationer menar att dessa inte 
passar sig för datainsamling då människan överlag är subjektiv och därför har en otillförlitlig 
perception (Merriam, 1994). Jacobsen (2002) menar vidare att observationer enbart skildrar 
det som sker, och missar därför subjektiva upplevelser. 
 
Merriam (1994) menar att observationer, precis som intervjuer, kan ha olika grad av 
strukturering. En strukturerad observation ter sig så att det i förväg är bestämt vilka händelser, 
personer eller handlingar som ska observeras. En ostrukturerad observation karaktäriseras 
istället av att det inte finns något direkt fokus på vad som ska observeras under en observation 
(ibid.). 
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För att kunna öka validiteten i undersökningen har det gjorts ett val om att göra observationer 
av de tre fallföretagens Facebook-sidor. Under intervjuer kan det förekomma att 
respondenten, omedvetet eller ej, inte förtäljer hur något verkligen förhåller sig. Detta skulle 
kunna bero på intervjuareffekten eller kontexteffekten (se 3.5.1.1. Intervju). På grund av detta 
har observationer tilltagits för att kunna kontrollera om det som den intervjuade beskriver 
stämmer överens med verkligheten. Det finns en medvetenhet om att observationer medför 
vissa nackdelar, och därför har även intervjuer använts. Som ovan beskrivits skapar 
observationer en möjlighet att undersöka det som faktiskt utspelar sig (Jacobsen, 2002), och 
därigenom eliminera nackdelar som intervjumetoden kan medföra (Merriam, 1994). Som 
tidigare nämnts menar Merriam (1994) att metodkombinationer innebär att en forskare kan 
utnyttja fördelarna med varje metod, och ändå ha kontroll över nackdelarna. 
 
Observationerna genomfördes på ett övergripligt sätt, där det eftersträvades att vara så 
objektiv som möjligt. Det observerades exempelvis vilken form materialet på respektive 
fallföretags Facebook-sida hade, hur frekvent fallföretagen uppdaterade sina Facebook-sidor, 
vilka inlägg som genererade kommentarer, gillanden och delningar noterades. Företagens 
Facebook-sidor jämfördes med de teorier som utgör referensramen för denna uppsats.  
Publiceringarna som observerades värderades inte. Istället gjordes det noteringar av deras 
utseende och form. Observationerna visade även hur bild kombinerades med text, hur ofta 
fallföretagen refererade tillbaka till varumärkets hemsida, och hur de arbetade för att engagera 
användarna. Genom att arbeta utifrån den insamlade teorin kunde värdefull information 
utvinnas från observationerna, där motivet var att ta reda på hur de tre fallföretagens arbete 
med Facebook såg ut. 
 
3.5.1.3. FRÅGEFORMULÄR 
För ett av fallföretagen har data samlats in via öppna frågeformulär, på grund av att det inte 
fanns möjlighet till att göra en intervju personligen eller via telefon. Nackdelen med 
frågeformulär är att de aldrig ger helt klara svar (Jacobsen, 2002). Detta kan därför leda till ett 
behov av att mer i detalj undersöka vad som egentligen menas (ibid.). Som en del i 
medvetenheten om dessa svagheter, och för att skapa kontinuitet och tillförlitlighet, har exakt 
samma öppna frågor som ställts vid intervjuerna använts i frågeformuläret. Det har även 
funnits en möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga det som berättats, vilket får anses 
ha ökat likheten med en intervju och kvalitativ forskning. Frågeformulärsmetoden får således 
ses som ett substitut till intervjumetoden, även om dessa inte är helt jämförbara. För att 
kontrollera huruvida det som beskrivits i frågeformuläret stämmer överens med verkligheten 
har även formulärsmetoden kombinerats med en observation. 
 
3.5.2. RESPONDENTER 
Ann-Sofie Petersson, personlig intervju (cirka 70 min), 2013-04-25 
Marknadschef på Eleiko Sport Group AB. Har arbetat aktivt med Facebook under två år. 
 
Erik Nygren, personlig intervju (cirka 60 min), 2013-05-14 
Sales Manager och Marknadsansvarig på Morris. Företaget har sedan tre år tillbaka använt sig 
av Facebook. 
 
Sara Ölmebäck, frågeformulär, 2013-05-16 
PR och Marketing Manager för Eton North America. Eton har använt Facebook på ett aktivt 
sätt under ett och ett halvt år 
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3.5.3. SEKUNDÄRDATA 
Sekundärdata är data som andra, än forskaren, har samlat in (Jacobsen, 2002). Det finns en 
medvetenhet om att problemet, som Jacobsen (2002) beskriver, med sekundärdata är att det 
kan vara data som är utformad för ett annat ändamål än denna uppsats (ibid.). När 
sekundärdata söktes till denna rapport användes bland annat vetenskapliga artiklar, 
vetenskaplig litteratur, uppsatser, web-tidningar, Internetartiklar och annan data. All data som 
samlats in har granskats och utvärderats, vilket överensstämmer med det Jacobsen (2002) 
skriver om att forskaren måste bedöma hur tillförlitlig sekundärdatan är. 
 
Då ett ämne som är relativt outforskat berörs har, som ovan nämnts, valet gjorts att använda 
av Internetartiklar, web-tidningar, hemsidor eller annan data som är aktuell. Datan från dessa 
källor bidrar med en mer nyanserad bild och dagsaktuell information, vilket inte hade varit 
möjligt om det vid insamlingen av sekundärdata enbart hade valts att fokusera på vetenskaplig 
information. Nackdelen är som Jacobsen (2002) beskriver, att sekundärdatan kan vara 
manipulerad och att forskaren inte direkt kan avgöra på vilket sätt sekundärdatan har samlats 
in. 
 
När data söktes upp gjordes inte någon avgränsning gällande språk. Därmed har data vilken är 
skriven både på svenska och engelska använts. Detta ledde till att en stor variation av sökord 
användes. Det är viktigt att påpeka att inom marknadsföring så används ofta de engelska 
termerna även i det svenska språket, likaså engelska Facebook-termer. 
 
Då data skulle insamlas användes till stor del Högskolan i Halmstad:s Summon supersök, 
vilket är en tjänst som letar i flera databaser samtidigt. Summon supersök var en enkel och bra 
tjänst som gjorde det möjligt att ta del av stora mänger data. Utöver det användes även 
söktjänsterna Google och Google Scholar, vilka är två tjänster som fungerar bra till att söka 
efter information med. Exempel på sökord vilka har använts för denna uppsats är: Sociala 
medier Marketing, Facebook Marketing, Internationalization, Globalization, Standardization 
Marketing, Adaptation Marketing, Push & Pull Marketing, Content Marketing, Word of 
Mouth Marketing, Buzz Marketing, Viral Marketing, Guerilla Marketing, Engagement 
Marketing, Internet Marketing, Web 2.0. 
 

3.6. ANALYS AV DATA 
Under analysen har teori och empiri från genomförda intervjuer och observationer ställts mot 
varandra för att jämföras. Enligt Merriam (1994) är analysen av den insamlade datan till 
kvalitativ forskning i hög grad beroende av forskarens sensitivitet och analytiska förmåga. 
Vid analysen har den teoretiska strukturen följts för att lättare åskådliggöra analysen. Således 
kan det sägas att en strukturering och kategorisering har gjorts, vilket Jacobsen (2002) 
rekommenderar då det underlättar förståelsen. Genom detta har teori och empiri blivit lättare 
att jämföra. Det finns även två delar i analysen; inomfallsanalys och mellanfallsanalys, något 
som Jacobsen (2002) menar är vanligt. Inomfallsanalysen fokuserar på ett fall i taget, medan 
mellanfallsanalysen innebär att all primärdata analyseras tvärs över, det vill säga att företagen 
ställs mot varandra, för att belysa skiljaktigheter och jämlikheter mellan de tre fallföretagen. 
Jacobsen (2002) förklarar att detta är något som bidrar till att ge en större helhet i förståelsen 
av materialet. 
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3.7. VALIDITET OCH RELIABILITET 
En undersökning kan ses som ett tillvägagångssätt för att inhämta empiri (Jacobsen, 2002). 
Oavsett vad det är för typ av empiri anses det som god sed att undersökningen uppfyller krav 
om att vara valid och reliabel (Jacobsen, 2002). Patel och Davidson (2011) menar att det råder 
ett förhållande mellan dessa krav. Således kan inte fokus läggas på det ena eller det andra, 
utan hänsyn måste tas till både validitet och reliabilitet (ibid.). 
 
Validitet handlar om att faktiskt mäta det som avses att mätas (Jacobsen, 2002; Patel & 
Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). Enligt Jacobsen (2002) är validitet också en fråga om 
huruvida något kan generaliseras, och således är giltigt i andra sammanhang. Patel och 
Davidson (2011) förklarar att det kan vara svårt att vara säker på att mäta det som önskas 
undersökas. Om det exempelvis rör sig om abstrakta fenomen, där det krävs att specifika 
instrument konstrueras, kan det vara mer komplicerat att nå hög validitet (ibid.). Ejvegård 
(2009) vill mena att validitetsprövning är besvärligare än reliabilitetsprövning. 
 
För att hålla en god validitet har teorier granskats kritiskt, samtidigt som det har eftersträvats 
att i möjligaste mån använda så aktuella källor som möjligt. Detta har även lett till att 
intervjuguiden, vilken är baserad på teorikapitlet, har nått en hög validitet. Dessutom har en 
metodtriangulering beståendes av intervjuer och observationer använts för att stärka 
validiteten. 
 

”Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och 
användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten” 

– (Ejvegård, 2009, s. 77) 
 
Enkelt uttryckt handlar reliabilitet om tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002). Patel 
och Davidson (2011) beskriver att reliabilitet är en fråga om hur väl ett framtaget instrument 
står emot slumpinflytanden. Ett reliabelt instrument ska minska ”felvärden” och således vara 
nära individens ”verkliga värde”. Ett felvärde kommer till då det finns felaktigheter i 
instrumentets tillförlitlighet (ibid.). Jacobsen (2002) menar att reliabilitet innebär, att en 
undersökning måste vara utförd på ett sådant vis att det väcker tillit. Om exakt samma 
undersökning får ett överensstämmande utfall om den genomförs igen, kan det påstås att 
tillförlitligheten är hög (Jacobsen, 2002). 
 
För att öka reliabiliteten i denna uppsats har båda författarna deltagit vid intervjuerna. Utöver 
det har noteringar tagits under intervjuernas gång samtidigt som dessa spelades in. Allt detta 
för att kontrollera interbedömarreliabiliteten (Patel & Davidson, 2011). För att öka 
reliabiliteten ytterligare har ljudupptagning genomlyssnats direkt efter intervjuerna samtidigt 
som anteckningarna jämfördes med denna. Dessutom har tolkningarna av intervjuerna 
kontrollerats av intervjuobjekten för att inga felaktigheter ska förekomma. Således har en hög 
reliabilitet uppnåtts.  
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel redogör för den empiriska data som insamlats till denna undersökning. Tre 
fallföretag, vilka är aktiva på en global marknad, har studerats. 
 

4.1. ELEIKO SPORT 
Eleiko Sport är ett företag som jobbar med träningsutrustning. Företaget har cirka 10 000 
följare på sin Facebook-sida. Eleiko Sport sysslar mest med ”Business to Business”, och 
arbetar således via distributörer, men strävar nu efter att bli starkare hos slutanvändarna. För 
företaget är personlig försäljning fortfarande det största redskapet. Företaget arbetar med 
Facebook som en kommunikationskanal, just för att nå ut till slutkonsumenterna. Trots att 
Eleiko Sport har stora delar av världen som sin marknad är det ett förhållandevis litet bolag. 
För att nå ut till hela världen arbetas det mycket via Internet och Facebook. ”Trots att vi är 
små kan vi nå ut till hela världen, inte minst genom sociala medier” påpekar Ann-Sofie 
Petersson. Petersson förklarar dock att företaget inte direkt har kunnat mäta en internationell 
respons, och att det är svårt att göra ett uttalande kring det, då Eleiko Sport har varit 
internationellt enda sedan starten. Hon berättar att Eleiko Sport enbart har ett Facebook-konto, 
vilket används världen över. Anledningen till det är, enligt Petersson, att företaget ville skapa 
en sida som var riktigt bra. Samtidigt påpekar hon att inget är hugget i sten, utan att det kan 
tillkomma konton som är mer regionsanpassade. 
 
Initialt var företaget en aning aktsamt vad gällde att ta steget till att börja använda Facebook. 
Petersson menar att det fanns påståenden från andra företag och informationskällor om att det 
kunde cirkulera negativa utlåtanden på sidan, och hur ett företag var tvunget att hela tiden 
vara närvarande och aktivt för att bevaka denna. Hon vill också lägga vikt vid att en 
Facebook-sida inte är något som skapar sig självt, utan att det krävs en strategi för hur denna 
ska användas innan ett sådant projekt sjösätts. Frågor rörande vilka som ska vara ansvariga för 
sidan, hur ofta dessa behöver kontrollera sidan, hur dessa ska svara på kommunikationen och 
hur snabbt var tvungna att besvaras först. Därför testade sig Eleiko Sport fram i början för att 
stämma av och ”klämma och känna”, säger Petersson. Då det fanns en liten osäkerhet kring 
användandet föll det sig naturligt med att bara skapa en sida, fortsätter Petersson, och hävdar 
att det kändes bra att samla allt på ett ställe. Allt eftersom upptäcktes dock att den uppbyggda 
försiktigheten och oron inte alls var nödvändig. Företaget börjar rentav känna sig komfortabla 
med användandet. Petersson berättar att det fungerat väldigt bra med sidan. Speciellt USA-
divisionen arbetar mycket med Facebook-sidan, och det är överlag flera driftiga personer som 
är involverade. Trots den övervägande positiva upplevelsen, förklarar Petersson att det även 
ibland uppkommer viss kritik mot Eleiko Sport. Dock vill hon och Eleiko Sport se det som att 
det är något positivt att det kommer upp via Facebook, då det skapar en bättre förutsättning 
för att handskas med det. ”Det snackas ju om det (kritiken) i vilket fall som helst, och då är 
det bättre att få den direkt via Facebook för att kunna hantera och bemöta den” påpekar 
Petersson. 
 
4.1.1. GLOBAL KOMMUNIKATION 
För Eleiko Sport finns det ett övergripande marknadsbudskap, vilket kommuniceras till alla 
Facebook-användare. Oavsett målgrupp eller land sänds samma grundbudskap till de som 
figurerar på Facebook, och Petersson menar att det är vanligt att ett meddelande som 
kommuniceras passar alla. Det förekommer även riktade frågeställningar, vilket främst en 
enskild målgrupp kommer att svara på. Om en fråga ställs, vilken främst riktar sig till 
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målgrupp A, anser Petersson att det är mest sannolikt att just grupp A (och inte exempelvis 
målgrupp B, även om dessa har möjligheten) svarar på denna. Vidare förklaras att detta har 
varit en framgångsrik metod för Eleiko Sport. Petersson säger dock att det skulle finnas 
fördelaktigheter med att skapa målgruppsinriktade Facebook-konton, men att detta också är 
extremt tidskrävande och omständigt. 
 
Grundbudskapet skiljer sig inte jämfört med andra kommunikationskanaler. ”Grundtonen i 
det vi förmedlar är den samma för alla kanaler, definitivt. Det måste den vara!” menar 
Petersson. Däremot finns det andra skiljaktigheter mellan de olika kanalerna. Exempelvis 
förklarar Petersson att det inte är möjligt att ställa en fråga i en annons, eftersom den kanalen 
förmedlar envägskommunikation från Eleiko Sports sida. Detta är dock möjligt via Facebook 
då det råder tvåvägskommunikation på denna plattform. Petersson pekar på att det är just detta 
som är fördelen med Facebook; möjligheten till direkta och snabba svar, och det är detta som 
gör tjänsten så fantastisk. 
 
Globalt sett är det viktigt att få distributörerna, som är Eleiko Sports största försäljningskanal, 
att göra samma sak. Med detta menar Petersson att de vill att distributörerna är konsekventa 
och arbetar på det sätt som Eleiko Sport föreskriver. Något som Eleiko Sport har upptäckt är 
att anpassning av den språkliga aspekten har en väldigt stor betydelse. Detta då det engelska 
språket inte är så globalt vedertaget, vilket Petersson hävdar ofta är den generella 
uppfattningen. Petersson berättar att budskapet som Eleiko Sport vill förmedla ofta måste 
översättas till det språk som talas i en specifik marknad, men att budskapet i sig är det samma 
oavsett land. Detta för att målet med Eleiko Sports marknadsstrategi är att företaget ska 
uppfattas på samma sätt världen över. 
 

4.1.2. ANVÄNDANDET AV FACEBOOK 
Den största anledningen till att Eleiko Sport använder sig av Facebook är, enligt Petersson, att 
företaget vill skapa en dialog med kunder och slutkonsumenter, och därigenom öka vetskapen 
om företaget och vad det gör, för att sedermera få dem till trogna Eleiko-kunder. Petersson 
menar att Facebook är en tjänst som på ett enkelt sätt möjliggör denna dialog, och att företaget 
därigenom når ut på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Eleiko Sports varumärke är 
mest känt inom ”Business to Business”, men företaget vill att varumärket ska nå ut längre än 
så. ”Vi vill nå ut till slutanvändarna worldwide, och Facebook är ett fantastiskt forum för 
det” berättar Petersson. Hon anser att Facebook är väldigt bra då tjänsten är gratis, snabb och 
effektiv. Det skulle dock kunna uppstå problem om inte användares frågor hinns med att 
besvaras. Gällande produktutveckling beskriver Petersson att Facebook är ett fantastiskt 
redskap då mycket information kan utvinnas ur användarnas feedback, och att detta är något 
som verkligen tas vara på för att skapa produkter som kunderna är nöjda med. Dessutom är 
Facebook en framgångsrik plattform för Eleiko Sport då informationen når ut till olika delar 
av världen, och framhäver företagets budskap. 
 
Att använda Facebook kan medföra vissa risker, exempelvis att det skapas negativa 
diskussioner på sidan. Det kan vara att användare tar upp saker, vilket företaget egentligen 
inte vill ska komma ut i ljuset. Samtidigt tycker Petersson att om det ska komma fram, så är 
det ändå bäst att det gör så på Facebook. Problemet är emellanåt att Facebook lever ”sitt egna 
liv” där användarna har makten, och företagen har svårt att kontrollera. Peterssons berättar att 
”om man är där och kommunicerar, så kan man i alla fall påverka”, vilket inte skulle vara 
möjligt om en konversation inte fördes med användarna. 
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Petersson har svårt att uttala sig om huruvida användandet av Facebook ökat det 
internationella intresset. Det påpekas att Eleiko Sport har en lång historia som internationellt 
företag, och att det idag är aktivt i mer än 180 länder. Petersson är emellertid övertygad om att 
Eleiko Sport har skapat en närmre relation med sina målgrupper. Detta då det inte har varit 
möjligt att nå ut till alla på samma sätt. 
 
Eleiko Sport försöker att variera sitt användande av Facebook. Petersson menar att det är lite 
av ett givande och tagande. Hon påpekar också att det inte handlar om att ”pusha” för mycket, 
att det inte får bli för säljinriktat. På sociala medier måste följarna känna att de får något 
tillbaka. ”När vi skapar frågeställningar och involverar våra följare märker vi att det blir 
långa trådar”, förklarar Petersson. Vidare berättar Petersson att i produktvecklingsfasen 
fungerar Facebook utmärkt, då det blir en stor inspirationskälla att ta del av användarnas 
åsikter. Eleiko Sport vill också dela med sig av sådant som kan vara intressant till sina följare. 
Exempelvis rör det sig om information, träningstips, nyheter och ”har du tänkt på att?”, för att 
engagera användarna. Företaget försöker också att dela med sig av vad som är aktuellt. Det 
kan då röra sig om videor, bilder och naturligtvis texter. Eleiko Sport försöker alltid att vara 
aktivt. ”Visst vill vi lägga ut bra material, men exempelvis en bild som tas med en ’smart 
phone’ är bra nog. Det viktiga är att det händer något” delger Petersson. Eleiko Sport 
anpassar materialet på Facebook så att det ska vara attraktivt, men återigen påpekar Petersson 
att snabbheten är väl så viktig och att Facebook trots allt är förlåtande kvalitetsmässigt. ”Det 
får absolut inte se illa ut, men det behöver inte vara perfekt heller” förklarar Petersson. 
Facebook visar att Eleiko Sport är väldigt globalt, då inlägg skapas av folk från hela världen, 
fortsätter Petersson. Denna globala upplevelse på Facebook, vilken följarna får när de besöker 
Eleiko Sports sida, hade varit svår att förmedla med en annan kommunikationskanal, enligt 
Petersson. Material som Eleiko Sport delar på Facebook ska bidra till att användarna får 
känslan av att det är ett bra företag med bra produkter. ”Vi vill att de ska tycka om Eleiko 
Sport helt enkelt” menar Petersson. Ofta kan det vara samma material som används i andra 
kommunikationskanaler, som på Facebook. Petersson beskriver att om det har lagts ut 
exempelvis filmer på Facebook har de även lagts ut i andra sammanhang. Detta för att Eleiko 
Sport vill förmedla ett unisont budskap och för att allt ska gå i hand med företagets 
personlighet, informerar Petersson. 
 
För att uppmuntra spridning på Facebook har Eleiko Sport inte gjort så mycket, utan det har 
spridit sig av sig självt menar Petersson. Hon anser att arbetet med Facebook har varit 
förvånansvärt lätt och att enbart dialogarbetet verkar ha genererat en ökad spridning. Dock har 
några kampanjer genomförts där användare har varit tvungna att ”gilla” Eleiko Sports 
Facebook-sida för att få tillgång till ett visst material. Petersson berättar att företaget har som 
mål att förbättra arbetet med att uppmuntra spridning. ”Världen är stor, och vi vill nå ut till så 
många som möjligt” säger Petersson. Petersson tror att företaget kan öka spridningen 
ytterligare genom att dela med sig av dess stora branschkompetens inom exempelvis träning. 
Vidare beskrivs det att Eleiko Sport har många ambassadörer, som är branschspecifikt kända; 
vilka kan vara både fysiska personer och organisationer, förklarar Petersson. Vidare berättar 
Petersson att dessa sprider, utan ersättning, goda erfarenheter av företaget till andra. Petersson 
menar att företaget har förmånen att väldigt ofta bli hyllat, och att detta är något som 
ambassadörerna delar med sig av till andra. Petersson tror fortsättningsvis att ambassadörerna 
påverkar andra väldigt mycket. ”Vi har ett nätverk av ambassadörer som vi försöker att 
uppmuntra på alla sätt och vis, men att de sprider varumärket på Facebook är bara en 
bonus” berättar Petersson. 
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Petersson berättar att det är många av följarna som delar med sig av sina upplevelser. Vissa 
lägger upp personliga klipp på sig själva när de tränar. Hon märker att det finns ett behov av 
att dela med sig, men förklarar att de inte aktivt uppmanat till detta. Eftersom detta behov 
existerar har Eleiko Sport planer på att skapa (bland annat) utmaningar, vilka ska uppmuntra 
användare till att dela med sig av sina upplevelser. 
 
4.1.3. OBSERVATION 
Eleiko Sport publicerar olika sorters material, som exempelvis bilder, videos, 
produktinformation eller inbjudan till events. Detta material varierar väldig mycket i kvalitet, 
där vissa antas vara professionellt fotograferade och efterbehandlade, medan andra verkar ha 
tagits med kameror av sämre kvalitet, exempelvis mobilkameror. Till de flesta 
publiceringarna kompletterar Eleiko Sport med en beskrivande text. I företagets publiceringar 
refereras det många gånger tillbaka till Eleiko Sports egen hemsida, exempelvis vid 
produktlanseringar och anmälningar till events. Publiceringar verkar, generellt sett, ske 
oregelbundet. Det förhåller sig ibland så att det under kort tid görs många publiceringar, för 
att sedan dröja ett tag innan nästa publicering. Eleiko Sport verkar också informera om att det 
finns möjligheter för andra än engelskspråkiga att ta del av viktig information då de på 
Facebook informerar om att deras hemsida erbjuder många olika sorters språk.  
 
Eleiko Sport refererar ofta till en tredje part i sina publiceringar, där exempelvis kunder 
”taggas” och presenteras. Dessa kunder är exempelvis kända idrottsklubbar eller kända 
träningsanläggningar, och av observationen framgår det att det intresserar användarna. Utifrån 
antalet ”likes”, kommentarer och delningar, verkar även användandet av branschspecifika 
celebriteter i vissa inlägg generera ett intressera bland användarna.  
 
Eleiko genomför också tävlingar på sin Facebook-sida. Företaget har även i samband med en 
tävling genomfört en kundundersökning, där användarna måste genomföra undersökningen 
för att delta i tävlingen.  
 
Eleiko Sport ställer emellanåt frågor på Facebook-sidan, där exempelvis användarna får dela 
med sig av sina personliga målsättningar med deras träning. Utifrån publiceringarna på sidan 
kan det utrönas att Eleiko många gånger bjuder in sina användare till denna typ av 
frågeställningar. Det verkar generera ett intresse, vilket kan utläsas från antalet ”likes, 
kommentarer och delningar. 
 
Eleiko kommunicerar många gånger information som är riktad till de användare som är 
lokaliserade i ett visst land, eller en viss stad. Det kan handla om olika utbildningar eller event 
som företaget bjuder in till. Eleiko Sport har inte speciellt ofta erbjudanden på Facebook, men 
när det väl sker verkar erbjudandena, i huvudsak, vara riktade mot marknaden i Nordamerika. 
 

4.2. MORRIS 
Morris är ett varumärke som bedriver verksamhet inom modebranschen. I dagsläget har 
Morris huvudsakligen Skandinavien som marknad, men företaget vill också nå ut i övriga 
världen. Till Morris Facebook-sida finns det i nuläget cirka 3 800 följare, och de anser att 
”det är viktigare att få rätt följare än att få fler följare”. Företaget ser Facebook som en 
plattform vilken ger en möjlighet att nå ut till slutkonsumenter världen över. Morris arbetar i 
huvudsak mot återförsäljare, men har en egen flaggskeppsbutik belägen i Stockholm. Morris 
använder få marknadsföringskanaler utöver Facebook, och marknadsföring utanför denna 
plattform förekommer bland annat i modemagasin som KING eller Café. Morris och många 
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inom modebranschen är av den åsikten att det fortfarande finns en högre status i att publicera 
imagehöjande material i fysiska magasin än exempelvis Facebook.  
 

4.2.1. GLOBAL KOMMUNIKATION 
Nygren berättar att Morris i dagsläget enbart använder ett Facebook-konto och förklarar att 
fördelen med Facebook är att det är lätt att nå ut med ett budskap. Vidare förklaras att i 
magasin annonseras bara imagehöjande material, och oftast utan text. En bra egenskap hos 
Facebook är just att det finns en möjlighet att addera förtydligande text till det material som 
publiceras, menar Nygren. Det skapar en chans att nå ut direkt med nyanserade budskap, vilka 
varierar mycket beroende på säsong. Då Morris har ett internationellt Facebook-konto skriver 
företaget på engelska. Detta för att det ska vara enkelt att förstå, samtidigt som det passar 
bättre med varumärkesbilden, fortsätter Nygren. För Morris handlar det också om att kunna 
konkurrera med konkurrenterna då flertalet av dessa kommunicerar på engelska. Morris vill 
att budskapen som sänds ska ha samma grundtanke, och uppfattas likadant, oavsett land. När 
ett budskap ska nå ut internationellt, och även nationellt, förklarar Nygren att det också är 
viktigt att budskapet är korrekt och inte stötande. Genom att vara ärliga och inte ta någon 
ståndpunkt och/eller åsikt gentemot något annat än Morris, försöker företaget undvika att 
negativa åsikter sprids på sidan. 
 
Tack vare arbetet med Facebook ser Nygren en ökad internationell respons. Antalet 
modeintresserade följare som finns i andra länder ökar succesivt, och dessa tenderar att dela 
med sig av information om och från Morris till sina vänner. Något som Nygren tror har lett till 
den ökade internationella responsen är att bloggare, med vilka Morris samarbetar, har 
internationella följare. Vidare förklaras det att dessa bloggare, vilka främst är aktiva i 
Skandinavien, är högt ansedda och genuint intresserade av Morris produkter. 
 

4.2.2. ANVÄNDANDET AV FACEBOOK 
Nygren berättar att en av anledningarna till att Morris är aktivt på Facebook är att många 
numera söker information via Internet. Således är det enkelt att nå ut till den nätorienterade 
konsumenten via exempelvis Facebook. Ytterligare förklarar Nygren att det även är ett 
billigare och effektivare sätt att nå ut till den målgruppen än vad ett traditionellt fysiskt 
uppslag är. ”Det gäller att försöka möta konsumenterna så nära deras hemmaplan som 
möjligt”, menar Nygren. Då Facebook är billigt kan ett budskap sändas ut flera gånger, något 
som hade varit för dyrt att göra via magasin/tidningar. En annan fördel som Morris ser med 
Facebook är att det är möjligt att snabbt få ut ett budskap och att skapa ett ”snack” om något. 
Dock anser Nygren att nackdelen med Facebook är att konsumenterna hela tiden är hungriga 
efter ny information. Konsumenterna söker ständigt ny information och uppdateras sidan inte 
tillräckligt ofta kan intresset att besöka sidan avta, berättar Nygren. Nygren tror att de flesta 
företag inte hinner med att uppdatera tillräckligt för att göra konsumenterna helt nöjda. En 
annan baksida som Nygren nämner är att sociala medier många gånger anses vara en köpt 
mediekanal där åsikter lättare kan påverkas. Dessa åsikter är inte lika enkla att påverka i 
tryckta magasin, och därför tror Nygren att informationen som förmedlas därigenom är mer 
trovärdig.   
 
Nygren berättar också att Morris, genom mycket av det material som publiceras på Facebook, 
vill leda konsumenter till företagets hemsida. Där finns en helt annan bredd av material, 
exempelvis aktuell katalog och bilder, genom vilka besökarna kan skapa sig en bättre 
uppfattning om varumärket. Bloggarna är förutom på sina egna hemsidor/bloggar, även aktiva 
på Facebook där de publicerar material om bland annat Morris. Det är viktigt för Morris att ha 
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kontakt med personer som skriver om det som företaget vill förmedla, berättar Nygren. 
Genom att bloggarna skriver om produkter som Morris representerar kan en ökad spridning 
nås. Nygren förklarar att många av deras kunder, tillika återförsäljare, är väldigt vaksamma 
och duktiga på att sprida budskap på Facebook, och att dessa därför används för att förmedla 
information om Morris. Vidare beskrivs att Morris själva inte arbetar speciellt mycket med 
försäljningskampanjer, utan detta överlåts till återförsäljare. Exempelvis marknadsför inte 
Morris priser på produkterna. Detta då det inte ligger i linje med varumärkesbilden, och 
således blir detta butikernas uppgift. 
 
Det material som Morris publicerar är enbart sådant som företaget skapat själv. Många gånger 
handlar det om förhandsvisningar av, och utdrag ur, kataloger. Morris försöker att lägga upp 
material vilket ska inspirera och attrahera konsumenter. Även generell information, 
exempelvis säsongsstarter, tankar om kollektioner och andra nyheter, kommuniceras via 
Morris Facebook-sida. Nygren tror att en konsument som har god kunskap om varumärket 
kommer att få en bättre upplevelse när denne kommer i kontakt med den fysiska produkten. 
Enligt Nygren publicerar Morris alldeles för lite på Facebook, och att företaget kan bli mer 
aktivt. Anledningen till detta är att organisationen är relativt liten och tight, och helt enkelt 
inte haft tillräckliga resurser för att vara så aktiva som de önskar. Inom kort avser Morris att 
uppdatera hela sitt koncept kring att synas på Internet. Nygren hävdar att det finns ett krav 
från konsumenterna, vilka idag är bortskämda med information, om att öka och förbättra 
aktiviteten på Internet och Facebook 
 
Morris vill till syvende och sist åstadkomma en ökad försäljning genom Facebook. Nygren 
menar att det i första hand handlar om att öka intresset för, vetskapen om samt anknytningen 
till varumärket Morris, och att det är detta som i förlängingen ska leda till ökad försäljning. 
Genom att öka intresset för varumärket och höja varumärkesbilden så kan Morris stärka sin 
position och öka kännedomen både nationellt och internationellt på enkelt och informativt 
sätt. Den ökade kännedomen gör att Morris kan ta kontakt, eller bli kontaktade, för att öppna 
upp nya marknader. Nygren ser även Facebook som en plattform för att informera 
konsumenter och kunder, och att Morris då kan presentera varumärket på ett sätt som 
företaget vill uppfattas. Morris försöker, genom Facebook och det material som delas där, att 
nå slutkonsument, vilka utgör största delen av följarantalet på Facebook. Morris vill påverka 
slutkonsumenten för att denne ska efterfråga en viss produkt hos återförsäljaren, och även 
bidra till att återförsäljaren ska ha ett större utbud av Morris-produkter i butiken. 
 
Enligt Nygren uppmuntrar Morris inte direkt konsumenter till att dela sina upplevelser då 
företaget vill ha en kontroll över kvaliteten på det som läggs upp på Facebook-sidan. Nygren 
vill dock vara tydlig med att Morris inte heller förhindrar folk från att säga vad de tycker eller 
att dela sina upplevelser. Morris arbetar därför inte så aktivt med att engagera konsumenter 
för att dessa ska komma med motkommentarer. Morris ställer väldigt sällan frågor, och 
inbjuder således inte till någon direkt diskussion. Nygren förklarar att det handlar mer om 
konstateranden och information. Det finns en oro för att även negativa upplevelser delas, som 
en konsekvens av att Morris uppmuntrar till delning av upplevelser. Nygren menar att 
material som delas av konsumenter många gånger inte håller tillräckligt hög kvalitet, i 
förhållande till företagets imagebilder, och att Morris önskar att använda Facebook som en 
kanal för att höja sig själva. Därför vill företaget undvika spridandet av negativa diskussioner 
och icke-kvalitativt material. Tillåts användare att dela uppfattningar och information förloras 
kontrollen, och konsumenterna blir de som har makten, anser Nygren. Nygren hävdar att folk 
generellt sett gillar att säga mer negativa än positiva saker, och att det finns ett större 
nyhetsvärde i negativ information, jämfört med positiv. Det är lätt hänt att negativiteten tar 
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överhanden, påpekar Nygren. När det väl kommer in negativ kritik, anser Morris att det är 
viktigt att lyssna och snabbt försöka åtgärda det eventuella problemet. Nygren förklarar att det 
är viktigt att lyssna på sina kunder, och att de ser Facebook som ett sätt att kommunicera med 
Morris. 
 

4.2.3. OBSERVATION 
Morris publicerar bilder och videor som är av väldigt hög kvalitet. De är professionella och 
välutformade, där majoriteten av bilderna ser ut att vara hämtade från en katalog. Modellerna 
är unga och välvårdade, och kulisserna ser ut att vara noggrant utvalda. Dessa publikationer 
förmedlas även med text, men denna text är väldigt kortfattad och inte speciellt informativ. 
Det är därför oftast bilder och videor som får kommunicera och förmedla budskap till 
användarna. 
 
Morris kommunicerar både på svenska och engelska, där det svenska språket används när 
företaget ska kommunicera information om exempelvis dess svenska butik. Det engelska 
språket används oftast vid beskrivningar av bilder eller videor. Det svenska språket används 
egentligen enbart när det rör sig om meddelanden angående lokal information, som när det är 
utförsäljning i flaggskeppsbutiken i Stockholm. I en global kontext är det alltid engelska som 
används. Sammantaget kan sägas att mycket av materialet och budskapet går ut på att 
framställa varumärket Morris som ”preppy”. 
 
Morris upplevs inte arbeta speciellt frekvent på Facebook. Företagets uppdateringar sker 
oregelbundet och det är ofta lång tid mellan dessa. Morris verkar inte alltid vara uppmärksamt 
på vad som skrivs på Facebook-sidan då det förekommer obesvarade konsumentfrågor. 
Företaget verkar inte heller bjuda in till dialog då det är lite diskussioner som sker på Morris 
Facebook-sida. Morris ställer sällan frågor och håller inga tävlingar som skulle kunna 
engagera användarna. 
 
Morris refererar ibland följare till samarbetspartners eller kunders hemsidor, där följarna av 
Morris kan köpa företagets produkter via Internet. Morris hänvisar sällan tillbaka till 
företagets hemsida via de publiceringar som genomförs på Facebook. Den enda länken som 
refererar tillbaka till Morris hemsida ligger under företagsbeskrivningen, som är längst upp på 
Morris Facebook-sida. 
 

4.3. ETON 
Eton är en svensk skjorttillverkare som är internationellt aktiv. Sedan hösten 2010 har Eton 
funnits på Facebook, men det är framförallt sedan sommaren 2012 som företaget har avsatt 
mer resurser och aktivt fokuserat på att expandera via sociala medier. Eton har i dagsläget 
cirka 11 400 följare av sin Facebook-sida. Eton förklarar att de, när det kommer till sociala 
medier, mest använder sig av Facebook som en kommunikationskanal. Idag använder Eton 
enbart ett Facebook-konto, vilket används för att kommunicera globalt. Det förklaras 
ytterligare att Eton har egna butiker över hela världen och målet är att utveckla lokala sidor 
där det finns en direktkommunikation mellan butik och kundkrets. 
 

4.3.1. GLOBAL KOMMUNIKATION 
Ölmebäck anser att fördelarna med ett globalt Facebook-konto är att mycket av det som sker i 
Nordamerika är något som följarna i Europa och andra delar av världen tycker är spännande, 
men också omvänt, det vill säga att följarna i Nordamerika intresserar sig för vad som 
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försiggår i Europa och övriga världen. Nackdelarna, som Ölmebäck ser, med ett enda konto är 
att det är svårare att rekrytera och engagera lokalt. Ölmebäck förklarar sedan att det är viktigt 
att ha ett enat budskap och ett material som fungerar globalt, vilket Eton anser sig uppnå idag.  
Eton publicerar också riktade budskap till lokala marknader, fortsätter Ölmebäck. 
 
Ölmebäck förklarar att budskapen skiljer sig åt beroende på kommunikationskanal. På 
Facebook kommuniceras en mer utvecklad information, då det är en plattform som öppnar 
upp för ett djupare budskap både visuellt och textmässig, berättar Ölmebäck. När någonting 
ska kommuniceras internationellt via Facebook till konsumenter, är det Etons önskan att detta 
skapar engagemang och väcker intresse, både visuellt och innehållsmässigt. ”Det ska vara 
oväntat på ett positivt sätt”, menar Ölmebäck. 
 
Ölmebäck ser en ökad respons internationellt som en konsekvens av Etons arbete med 
Facebook. ”Vi märker framförallt att Eton har gått från att vara en relativt liten aktör på 
sociala medier till att ha lojala följare där ton och feedback nästan alltid är otroligt positiv” 
delger Ölmebäck. 
 

4.3.2. ANVÄNDANDET AV FACEBOOK 
Anledningarna till att Eton är aktivt på Facebook är att de kan nå en stor målgrupp och 
samtidigt kan skräddarsy budskap. Ölmebäck förklarar också att de genom Facebook får 
snabb feedback från slutkonsument, vilket hjälper anpassningen på alla plan. Det kan då 
exempelvis röra sig om produktutveckling, marknadsföring och kampanjer, forsätter 
Ölmebäck. Dock anser Ölmebäck att det blir allt svårare att utveckla spännande material som 
tävlingar och ”give-aways” på grund av Facebooks strikta regler. 
 
Eton publicerar oftast information om produktuppdateringar, kollektioner, förhandsvisningar, 
bakom-kulisserna-material, gåvor, tävlingar, celebriteter som bär Eton, stiltips samt 
intervjuer. För att lyckas med en Facebook-sida, menar Ölmebäck att det är viktigt att lyssna 
och konstant utvärdera vilket material som fungerar och engagerar. Vidare förklaras att det är 
på denna information som Eton anpassar sitt budskap, vilket har lett till att företaget har en 
god uppfattning om vad majoriteten av deras följare uppskattar. Genom att arbeta med 
Facebook vill Eton att konsumenter ska se varumärket som mer än bara ett skjortmärke. Eton 
vill att konsumenterna ska känna att det finns information att hämta som adderar något till 
deras vardag, exempelvis stiltips, produktinformation, visningar eller att de får vara delaktiga 
i kampanjer. Beroende på målsättningen med materialet som publiceras på Facebook, 
anpassas dessa i ton, språk och bild för att uppnå en önskad respons, återger Ölmebäck. Eton 
vill framstå som ett spännande, roligt och inbjudande varumärke. Genom att ständigt 
utvärdera vilket material som är framgångsrikt samt vara uppdaterat om trender och aktuella 
händelser, som kan vidareutvecklas på ett sätt som känns naturligt, hoppas Eton kunna nå 
uppsatta mål. 
 
Ölmebäck berättar att det övergripande målet för all marknadsföring som Eton genomför, är 
att öka fölsäljningen. Ölmebäck förklarar vidare att det primära målet med Facebook är att 
stärka varumärket och att utveckla en fungerande tvåvägskommunikation, där följarna känner 
att de får göra sin röst hörd, samt att det är givande att följa Eton på Facebook. ”Eton har en 
så pass stark produkt som talar för sig själv, så vår aktivitet på Facebook syftar i många fall 
till att öka brand awareness hos slutkonsument”, beskriver Ölmebäck. Eton vill att följarna 
ska känna förtroende för varumärket och att det inte bara är en produkt. Ölmebäck förklarar 
att det finns en historia bakom varumärket som gör Eton unikt. ”Detta kommuniceras på ett 
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effektivt sätt på Facebook, vilket ökar lojalitet och förtroende hos slutkonsument”, fortsätter 
Ölmebäck. 
 
För att uppmuntra spridning måste ett samarbete mellan bild och text finnas för att väcka ett 
intresse, tror Ölmebäck. Eton är, enligt Ölmebäck, känt för sitt fina kampanjmaterial, vilket 
utgör en stor del av det Eton publicerar på Facebook. Ölmebäck förklarar även att funktioner 
som underlättar delning används, vilket exempelvis görs vid enkla frågeställningar, tävlingar 
och applikationer då följarna kommenterar eller gillar. Ölmebäck beskriver att detta är något 
som hjälper till att generera spridning. Vidare menar Ölmebäck att det också är viktigt att inte 
uppdatera för ofta, utan att tre till fyra gånger i veckan anses vara idealistiskt. 
 
Eton uppmuntrar sina konsumenter till att dela med sig av sina upplevelser genom bland annat 
”#meandmyeton”, där köpare av en Eton-produkt kan dela med sig av sitt ”favorite Eton 
momemt” genom en bild som publiceras på Facebook, förklarar Ölmebäck. Ett annat sätt som 
Eton använder för att konsumenter ska dela med sig av sina upplevelser är att ställa enkla 
frågor om exempelvis deras egna erfarenheter eller om Etons produktlinje. Dessa frågor, som 
inte kräver för mycket tankegång eller tid, ska vara roliga, engagerande och framförallt enkla. 
För att engagera Etons kunder/återförsäljare på Facebook skapas kreativt material såsom 
bildkollage eller kollektionsalbum, som dessa i sin tur kan använda för att nå slutkonsument. 
 
4.3.3. OBSERVATION 
Överlag kan det sägas att Eton publicerar budskap på sin Facebook-sida som är riktade till alla 
följare världen över. Det finns en kontinuitet gällande kvalitet, det vill säga att allt 
bildmaterial upplevs som professionellt. Det är tydligt att Eton publicerar högkvalitativa 
bilder och videor. Materialet som publiceras har hög upplösning, där många gånger en person 
bär upp själva produkten som presenteras. Budskapen varierar mellan rent säljande (nyheter 
och produktinformation) och mer allmänna (stiltips, tävlingar och reportage om anställda). 
Modellerna är ofta medelålders män. Den mest använda modellen är en man med skägg och 
lång hår och ett tydligt ärr över höger öga. Detta skapar en form av kontrast mellan uppklätt 
och ovårdat. De använder även bilder på celebriteter, exempelvis när de står på röda mattan 
och blir fotograferade av press eller är med i en film.  Förklarande text verkar användas 
uteslutande vi publicering av material, vilket skapar en mer utökad beskrivning om vad som 
publiceras. Detta tillvägagångssätt upplevs som informativt, vilket ger betraktaren en djupare 
förståelse om budskapet.   
 
Det förekommer ofta publiceringar i form av videor eller stiltips via bilder. Bilderna kan 
exempelvis visa ett antal produkter vilka ”matchar” varandra. Videorna kan exempelvis vara 
beskrivande där personer inom Eton, eller andra personer med kunskap om mode, presenterar 
sina åsikter. 
 
Det påträffas emellanåt publiceringar, där användarna hänvisas vidare till Etons hemsida. 
Detta sker exempelvis vid press-releaser eller förmedlande av nyheter, och leder till att 
användarna kan tillgodogöra sig mer utförlig information. 
 
Etons försök till att engagera användarna verkar oftast bestå av tävlingar. Dessa tävlingar 
verkar generera en relativt stor spridning jämfört med deras andra publiceringar. Denna 
iakttagelse går att utläsa då antalet ”delningar” tydligt presenteras under publiceringarna på 
Facebook. 
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Material som har utvecklats av andra är också något Eton delar med sig av, vilket oftast består 
av urklipp från kända modemagasin som använder Etons produkter i olika sammanhang. 
Detta ger rimligtvis användarna en bild av ”bredd”, då även en till synes oberoende tredje part 
har valt att använda Etons produkter.  
 
Eton publicerar även information som är väldigt lokalt begränsad, där de informerar om olika 
kampanjer i, exempelvis, deras flaggskeppsbutiker. Detta verkar inte generera lika många 
”likes” och spridning som exempelvis tävlingarna. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel finner läsaren både inomfallsanalys och mellanfallsanalys. I analyserna 
kommer empiri att ställas mot teori. Inomfallsanalysen behandlar varje fallföretag för sig, 
medan mellanfallsanalysen studerar likheter och skiljaktigheter 
 

5.1. ELEIKO SPORT 
 
5.1.1. INTERNATIONELL STANDARDISERING VS. ANPASSNING 
Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) har den åsikten att företag inte kan använda sig av 
en standardiserad plan vad gäller sociala medier i den globala och gränslösa världen. Detta till 
trots menar Okazaki och Taylor (2013) att just ett standardiserat och transnationellt 
användande mycket väl kan vara möjligt. Petterson förklarar att Eleiko Sport använder sig av 
ett övergripande marknadsbudskap som kommuniceras till alla användare, vilket 
kommuniceras, oavsett målgrupp eller land, till de som figurerar på Facebook. Petersson 
menar vidare att ett meddelande från Eleiko Sports sida mestadels passar alla. Berthon, Pitt, 
Plangger och Shapiro (2012) förklarar vidarare att nationella differenser måste beaktas och att 
sociala medier bör anpassas efter dessa. Detta berörs när Petersson förklarar att den språkliga 
aspekten har en väldigt stor betydelse, då det engelska språket inte är så globalt vedertaget 
som många tror. Därför har Eleiko Sport detta i åtanke när de ska kommunicera med 
marknader där det engelska språket inte är så utbrett, enligt Petersson. Just detta är något som 
har kunnat konstateras genom observation, där det framgår att Eleiko Sport, via Facebook, 
hänvisar till företagets hemsida på vilken fler språkalternativ finns tillgängliga. Petersson 
berättar att målet med Eleiko Sports marknadsstrategi är att de ska uppfattas på samma sätt 
världen över. Okazaki, Taylor och Zou (2006) menar att skapandet av en unison, tillika 
standardiserad, varumärkesbild är något av det viktigaste vid en internationell 
marknadsföringsstrategi. Petersson förklarar  att Eleiko Sport för tillfället bara använder sig 
av ett Facebook-konto, och att företaget lägger fokus på att få en sida som är riktigt bra. En 
enhetlig strategi leder till kostnadsbesparingar (Samiee & Roth, 1992; Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Petersson berättar att det skulle vara extremt tidskrävande och 
omständigt att förvalta flera olika Facebook-konton samtidigt.  
 
Petersson anser att Facebook fungerar  bra till att rikta frågeställningar mot enskilda 
målgrupper. Castronovo och Huang (2012) menar att Facebook gör det möjligt för, 
exempelvis företag, att rikta in sig mot en önskad målgrupp för att på ett effektivt sätt utföra 
olika sorters marknadsföringskampanjer. Genom observationen av Eleiko Sports Facebook-
sida kan det fastslås att företaget publicerar budskap vilka riktar sig till olika målgrupper. 
Petersson förklarar att de som tillhör en specifik målgrupp kommer att svara på den 
frågeställning som framförs på Facebook, och att individer som tillhör andra målgrupper inte 
kommer att svara på denna. Denna metod har varit väldigt framgångsrik för Eleiko Sport, 
enligt Petersson. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) beskriver att sociala medier, som 
Facebook, bör anpassas för att bättre tillgodose de skiljaktligheter som finns. 
 
5.1.2. PUSH OCH PULL 
Seddon (2000) förklarar att konsekvenserna av en push-strategi ofta gör att konsumenter inte 
får vad de efterfrågar, vilket företag kan ha problem att förutspå. När det dock går att förutspå 
konsumenters efterfrågan är push-strategin många gånger passande (Hagel & Seely Brown, 
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2005). Simmons (2008) beskriver att push-strategin inte är så effektiv på sociala medier, och 
att företag därför har börjat använda pull-strategin. När Eleiko Sport ska kommunicera ett 
budskap på Facebook vill de inte pusha för mycket, enligt Petersson. Detta berörs av Seddon 
(2000) som hävdar att företag kan använda sig av en pull-strategi för att se världen mer utifrån 
konsumenters synsätt. Petersson förklarade att Facebook är ett fantastiskt redskap för att 
utvinna information ur konsumenterna, vilket utnyttjas för att skapa produkter som ger ett 
ökat värde. Seddon (2000) säger att målet för företag är att förstå konsumenternas efterfrågan 
och dess variation, och att detta kan uppnås genom att använda en pull-strategi. Även i 
produktutvecklingsfasen fungerar Facebook utmärkt enligt Petersson, då användarnas åsikter 
är en stor inspirationskälla. Under observationen blev det tydligt att Eleiko genomför 
kundundersökningar, såväl som enkla frågeställningar. 
 
5.1.3. FACEBOOK 
Den största anledningen till att Eleiko Sport använder sig av Facebook är, enligt Petersson, att 
företaget vill skapa en dialog med kunder och slutskonsumenter, och därigenom öka 
vetskapen om företaget och vad det gör för att sedermera få dem till trogna Eleiko-kunder. 
Företag kan generellt sett använda sociala medier, exempelvis Facebook, för att lyckas med 
en av följande tre målsättningar: skapa ökad kännedom, försäljning eller förstärka 
varumärkeslojaliteten (Castronovo & Huang, 2012). Mangold och Faulds (2009) påstår att 
sociala medier har möjliggjort för en individ att kommunicera med hundratals eller även 
tusentals andra. Petersson förklarar att just detta är något som Eleiko Sport drar nytta av 
genom att använda Facebook; ”Trots att vi är små kan vi nu nå ut till hela världen, inte minst 
genom sociala medier”. Detta nätverksbaserade samhälle (Facebook), som baseras på Web 
2.0-teknologi, tillåter delning av material i text-, bild- och videoform (Ahlqvist, Bäck, 
Heinonen, & Halonen, 2010) och har idag över en miljard användare, varav 618 miljoner 
använder tjänsten dagligen (Facebook, Inc., 2013). Sociala medier, som exempelvis 
Facebook, tillåter företag att kommunicera med konsumenter på ett effektivare sätt och till en 
lägre kostnad än vad som är möjligt med traditionella kommunikationsverktyg, således blir 
detta intressant både för stora och små företag (Kaplan & Haenlein, 2010). Petersson förklarar 
att Facebook är bra då tjänsten är gratis, effektiv och snabb. 
 
5.1.4. CONTENT MARKETING 
Eleiko Sport vill dela med sig av material som är intressant för användarna, förklarar 
Petersson. Genom att dela material, som information, träningstips, nyheter eller ”har du tänkt 
på att?”, vill Eleiko Sport, enligt Petersson, engagera användarna. Ju mer engagerad en 
konsument är, desto större är sannolikheten att denne delar material vidare (Mangold & 
Faulds, 2009). För att få kunden engagerad krävs det dock att det material som kommuniceras 
av företaget är av hög kvalitet, det vill säga att det bör vara aktuellt och värdefullt för 
konsumenten för att skapa ett intresse (Harad, 2013). 
 
Petersson nämner att Eleiko Sport alltid försöker vara aktivt på Facebook. Harad (2013) ser 
vikten av att ett företag är aktivt och menar att ju mer frekvent material delas och 
kommuniceras, desto större chans är det att en potentiell kund upptäcker företaget. Att dela 
med sig av aktuellt och attraktivt material, som bland annat bilder, videor och texter, är något 
som Eleiko Sport arbetar med, förklarar Petersson, vilket också har bekräftas genom 
observationer. Petersson understryker verkligen vikten av att det ”händer något” och att 
snabbheten och aktualiteten är betydelsefull. Tack vare observationen av Eleiko Sports 
Facebook-sida har en djupare kunskap nåtts kring publicerandet, och det blir påtagligt att det 
finns en variation i uppdateringstakten. Ibland förekommer många publiceringar på kort tid, 
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och ibland är det mer utdraget mellan dessa. Harad (2013) förklarar att materialet ska vara 
kreativt och ligga i linje med företagets image, vilket Eleiko Sport också strävar efter, berättar 
Petersson, då de vill förmedla ett unisont budskap som ska gå i hand med företagets 
personlighet. För att uppnå detta använder Eleiko Sport exempelvis många gånger samma 
material på flera olika kommunikationskanaler, enligt Petersson. Murdock (2012) menar att 
sociala medier, bland annat, fungerar som en distributör av länkar och information, vilka 
oftast refererar samt leder trafik till varumärkets hemsida (Murdock, 2012). Genom 
observationen som gjorts kan det intygas att Eleiko Sport många gånger, via Facebook, leder 
sina konsumenter till företagets hemsida. 
 
5.1.5. WORD OF MOUTH PÅ FACEBOOK 
Eleiko Sport använder för tillfället inte direkt några strategier på Facebook för att uppmuntra 
spridning, berättar Petersson.  Vidare förklarar Petersson att arbetet med Facebook har varit 
förvånansvärt lätt, där dialogarbetet verkar ha genererat en ökad spridning.  Castronovo och 
Huang (2012) menar att sociala medier handlar om att kommunicera med konsumenterna. Då 
konsumenter är engagerade i exempelvis ett företag eller en produkt, är det mer sannolikt att 
dessa kommer att kommunicera detta vidare (Mangold & Faulds, 2009; Gershoff & Johar, 
2006). Petersson förklarar att Eleiko Sport har spridits av sig självt via WOM på Facebook. 
Konsumenter kan med Facebook, och dagens Web 2.0 teknologier, enkelt dela sina 
upplevelser och åsikter (Zhang, Li, & Chen, 2012). Detta har bidragit till att sociala medier 
har blivit den metod som konsumenter använder för att sprida och söka information (Mangold 
& Faulds, 2009).  
 
Konsumenter påverkas av vänners och tredje parts olika åsikter och beslut, vilket kan påverka 
köpbeslutet i en köpprocess (Castronovo & Huang, 2012). Petersson förklarar att Eleiko Sport 
har många branschspecifikt kända ambassadörer, exempelvis fysiska personer och 
organisationer, som utan ersättning, väldigt ofta hyllar och delar med sig till andra av sina 
upplevelser. Petersson tror att dessa ambassadörer påverkar andra väldigt mycket. Enligt 
Thomas Jr. (2004) kan kändisar och experter förklaras som företrädare. Precision Marketing 
(2006) förklarar att företag som delar med sig av information om en produkt till ett mindre 
antal personer, som har en förmåga att influera andra, kan leda till en ökad spridning av ett 
budskap. Detta skapar en mer personlig konversation, då det sker via en tredje part (Rouse, 
2009). Av observationen framgår och bekräftas att Eleiko Sport använder sig av företrädare 
samt att deras åsikter, baserat på antalet ”likes”, kommentarer och delningar, är av stort 
intresse för konsumenterna. 
 
Petersson anser att det verkar finnas ett behov att dela med sig av upplevelser på Facebook. 
Petersson förklarar vidare att Eleiko Sport inte aktivt har uppmanat till detta. Thomas Jr. 
(2004) har påpekat att folk vill känna, tänka och dela upplevelser med andra. Eftersom detta 
behov existerar har Eleiko Sport planer på att skapa utmaningar för att användare ska dela 
med sig ännu mer av sina upplevelser, förklarar Petersson. Thomas Jr. (2004) förklarar att en 
strategi, vilken kan leda till ett ökat ”surr”, kan skapas genom att just erbjuda något extra 
utöver den enskilda produkten. 
 
Petersson är tydlig med att förklara att negativ kritik om Eleiko Sport på Facebook, är 
feedback som måste tas vara på. Petersson tycker att om det ska komma fram, så är det bättre 
att så sker på Facebook, än att det diskuteras på en annan plats där Eleiko Sport inte kan ta del 
av, och bemöta, kritik. Facebook skapar en bra förutsättning att handskas med kritik, enligt 
Petersson. ”Det snackas ju om det (kritiken) i vilket fall som helst, och då är det bättre att få 
den direkt via Facebook för att kunna hantera och bemöta den”, fortsätter Petterson. Företag, 
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som förstår innebörden av att vara mer transparenta och bättre lyssnare, kommer tillföra mer 
värde till sina potentiella och befintliga konsumenter (Gleeson & Yang, Successful Content 
Marketing In Action - Forbes, 2013). Då konsumenter är värdemaximerare väljer de oftast det 
marknadserbjudande som ger dem mest värde (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). 
Överstiger det upplevda värdet förväntningarna, blir konsumenten mer tillfredsställd och 
möjligheten till återköp ökar. Då förväntningar överträffas ökar även chansen att en 
konsument vill kommunicera sin upplevelse till andra (ibid.). Petersson förklarar att 
”Facebook ibland lever sitt eget liv”. Mangold och Faulds (2009) anser att konsumenternas 
makt över informationsspridning har ökat. Till grund för den ökade makten hos 
konsumenterna ligger en förbättrad kommunikation inom interaktiva samhällen, såsom 
Facebook (Sharma S. K., 2011). Mangold och Faulds (2009) säger att företag inte direkt kan 
kontrollera ”Consumer to Consumer”-meddelanden som publiceras på sociala medier, men de 
har en möjlighet att influera konversationerna som sker mellan konsumenterna. Petersson 
förklarar att ”om man är där (Facebook) och kommunicerar, så kan man i alla fall påverka”. 
Detta är viktigt enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005), som menar att positiv 
WOM sprids fort, men negativ WOM sprids ännu fortare. 
 

5.2. MORRIS 
 

5.2.1. INTERNATIONELL STANDARDISERING VS. ANPASSNING 
Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) förklarar att sociala medier, i en internationell 
kontext, realiserar ett antal varierande funktioner genom att underlätta snabb spridning av 
information och tillåta snabb samordning av aktioner. Nygren förklarar att Facebook skapar 
en chans att nå ut direkt med nyanserade budskap, samt att detta är väldigt lätt. Nygren 
berättar vidare att Morris använder sig av ett globalt Facebook-konto. Berthon, Pitt, Plangger 
och Shapiro (2012) har den åsikten att företag inte kan använda sig av en standardiserad plan 
vad gäller sociala medier i den globala och gränslösa världen. Okazaki och Taylor (2013) 
förklarar att en hög grad av standardisering av sociala medier mycket väl skulle kunna vara 
framgångsrik. Samiee och Roth (1992) samt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) 
anser att en enhetlig strategi leder till kostnadsbesparingar. 
 
Nygren berättar att budskapen som Morris förmedlar ska uppfattas likadant oavsett land. En 
metod som Morris använder, för att ett budskap ska uppfattas likadant, är att kommunicera på 
engelska till sina användare, delger Nygren. Detta då det ska vara enkelt att förstå, samt att 
det, enligt Nygren, passar bättre med Morris varumärkesbild. Enligt genomförd observation 
kommunicerar Morris både på svenska och engelska, där det svenska språket används när 
företaget ska kommunicera information om exempelvis dess svenska butik.  Nygren anser att 
det är viktigt att tänka på att budskap, som ska nå ut nationellt och internationellt, ska vara 
korrekta och inte stötande. Genom att Morris försöker vara ärliga och inte kommunicera några 
åsikter gentemot mot något annat än just Morris, tror Nygren att de undviker att negativa 
åsikter kommer upp på Facebook-sidan. Det är, enligt genomförd observation, vanligt att 
ordet ”preppy” är något som påträffas i det material som publiceras på Facebook. Ett 
konsistent budskap skapar en enhetlig varumärkesbild, enligt Okazaki, Taylor och Zou 
(2006), som menar att enhetlig varumärkesbild är det viktigaste vid internationell 
marknadsföring. Okazaki och Taylor (2013) förklarar att varumärkesbilden är nyckeln till att 
attrahera samma segmenttyp över landsgränserna. Att bygga en sådan varumärkesbild kräver 
en hög koordinationsgrad och då  kan sociala medier, som Facebook, öppna upp nya 
möjligheter i detta byggande (Okazaki & Taylor, 2013). Sociala medier, exempelvis 
Facebook, kan erbjuda en realistisk plattform för varumärkesbyggande, baserat på event, 
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annonser och kampanjer (ibid.). Enligt Nygren använder Morris Facebook som del i att stärka 
företagets varumärkesbild. Okazaki och Taylor (2013) hävdar att en standardiserad strategi på 
sociala medier bör testas empiriskt, då det anses finnas en möjlighet att användandet 
standardiseras och används på samma vis i flera länder och i transnationella segment. Genom 
tillväxt i transnationella segment som modeindustrin (Ko, Kim, Taylor, Kim, & Kang, 2007), 
skulle en hög grad av standardisering av sociala medier, som Facebook, mycket väl kunna 
vara framgångsrik (Okazaki & Taylor, 2013). Nygren förklarar att Morris, som är aktiva inom 
modebranschen, upplever en ökad internationell respons tack vare användandet av Facebook. 
  

5.2.2. PUSH OCH PULL 
Nygren förklar att en av anledningarna till att Morris arbetar på Facebook är att många 
numera söker information via Internet. Hagel och Seely Brown (2005) förklarar att 
konsumenter söker upp information och ”drar ut” det material de är intresserade av istället för 
att vänta på att företagen ska delge relevant material vid en viss tidpunkt. Nygrens åsikt är att 
konsumenter ständigt söker ny information. Förändringen i medialandskapet, där konsumenter 
söker upp information, är enligt Hagel och Seely Brown (205) en konsekvens av ökad 
bandbredd och utvecklad datakomprimering. Kaplan och Haenlein (2010) är av den åsikten att 
sociala medier handlar mer om deltagande, delande och samarbete, än att trycka ut 
information, i marknadsförings- och säljsyfte. Nygren beskriver att Morris inte själva arbetar 
med försäljningskampanjer, utan att detta överlåts till återförsäljarna. Seddon (2000) förklarar 
att en pull-strategi hjälper ett företag att se världen utifrån konsumeterns synsätt. Nygren 
anser att det gäller att försöka möta konsumenterna så nära deras ”hemmaplan” som möjligt, 
via exempelvis Facebook, där den nätorienterade konsumenten kan nås på ett lättare sätt.  
 
Nygren beskriver att Morris använder Facebook för att locka konsumenter till företagets 
produkter, och hoppas då på att konsumenterna ska gå till återförsäljare av Morris-produkter 
för att efterfråga dessa. Detta ska i sin tur ska leda till att återförsäljaren efterfrågar mer av 
Morris sortiment, berättar Nygren. Steenburgh, Avery och Naseem (2009) menar att 
marknadsföring i sociala medier, som Facebook, är en form av pull-strategi där 
konsumenterna lockas av företaget då det är aktivt på just sociala medier. Kotler, Wong, 
Saunders och Armstrong (2005) förklarar att en pull-strategi handlar om att konsumenterna, 
genom stimulering, ska känna ett behov av produkten och således efterfråga denna hos 
distributören. Denne distributör ska, i sin tur, efterfråga produkten av producenten (ibid.). 
 

5.2.3. FACEBOOK 
Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) förklarar att bland annat Web 2.0 och sociala 
medier skapar möjligheter i den rådande globala världen och att befattningshavare måste ta 
hänsyn till att de möter en sammankopplad och dynamisk internationell miljö. Att via 
Facebook nå ut till den nätorienterade målgruppen är ett billigare och effektivare sätt, jämfört 
med ett traditionellt fysiskt uppslag, berättar Nygren. Hagel och Seely Brown (2005) anser att 
billiga och lättillgängliga verktyg för att skapa material, tillsammans med spridningen av 
Internet som ett distributionshjälpmedel, används bland företag i allt högre grad. Morris 
använder idag få marknadsföringskanaler utöver Facebook, berättar Nygren. Morris ser 
Facebook som en plattform, vilken ger en möjlighet att nå ut till slutkonsumenter världen 
över, berättar Nygren. Facebook, Inc. (2013) redovisar i sin årsrapport, att de idag har över en 
miljard användare. 
 
Nygren förklarar att användandet av Facebook kan skapa ett ökat intresse för och en höjd 
varumärkesbild av Morris. Detta kan leda till en stärkt position och ökad kännedom både på 
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nationella och internationella marknader, menar Nygren. Castronovo och Huang (2012) 
beskriver att företag generellt kan använda sociala medier, som Facebook, för att lyckas med 
en av tre målsättningar: öka kännedomen, öka försäljningen eller förstärka 
varumärkeslojaliteten. Nygren förklarar att det för Morris i första hand handlar om att öka 
intresset för, vetskapen om och anknytningen till Morris, samt att detta i sin tur ska leda till 
ökad försäljning. 
 

5.2.4. CONTENT MARKETING 
Gleeson och Yang, Successful Content Marketing In Action - Forbes (2013) förklarar att det 
med ett verktyg som Content Marketing tar längre tid att skapa ett förtroende hos potentiella 
kunder, men att det också bidrar till mer långvariga relationer. Nygren förklarar att Morris har 
som strategi att växa organiskt och anser att ”det är viktigare att få rätt följare än att få fler 
följare” på Facebook. Morris strävar efter att lägga upp material på Facebook som ska 
attrahera och inspirera konsumenter, förklarar Nygren. Detta kan vara förhandsvisningar av, 
och utdrag ur, kataloger. Även generell information, exempelvis säsongsstarter, och andra 
nyheter kommuniceras via Morris Facebook-sida, berättar Nygren.  Harad (2013) förklarar att 
Content Marketing kräver att den information som delas på sociala medier, som Facebook, är 
av hög kvalitet. Morris publicerar bilder och videor som är av väldigt hög kvalitet. De är 
professionella och välutformade, där majoriteten av bilderna ser ut att vara hämtade från en 
katalog. Modellerna är unga och välvårdade, och kulisserna ser ut att vara noggrant utvalda. 
Dessa publikationer förmedlas även med text, men denna text är väldigt kortfattad och inte 
speciellt informativ. Det är därför oftast bilder och videor som får kommunicera och förmedla 
budskap till användarna. 
 
Harad (2013) förklarar att chansen ökar för att en potentiell konsument upptäcker ett företag 
ju mer frekvent material kommuniceras. Enligt den observation som gjorts upplevs inte 
Morris arbeta aktivt med att uppdatera material på företagets Facebook-sida, då det ofta är 
lång tid mellan uppdateringarna, samtidigt som de sker oregelbundet. 
 
Morris tror att om konsumenterna har en god kunskap av varumärket kommer dessa att få en 
bättre upplevelse när de kommer i kontakt med den fysiska produkten, berättar Nygren. 
Content Marketing är, enligt Harad (2013), en marknadsföringsstrategi där informativt 
material skapas och delas för att stärka ett varumärke. Lewtan (2012) förklarar att denna 
information ska attrahera samt behålla kunder. Murdock  (2012) menar vidare att sociala 
medier, exempelvis Facebook, är vitala för att skapa framgångsrika Content Marketing-
arbeten. Fördelen med exempelvis Facebook är den direkta tillgången till användarna och att 
materialet rent generellt är formaterat i mindre delar (ibid.). Nygren förklarar att Morris ofta 
leder konsumenter till företagets hemsida där de kan ta del av en helt annan bredd av material, 
exempelvis katalog och bilder, och därigenom kan besökarna förbättra sina uppfattningar om 
varumärket Morris. Detta förklarar Murdock (2012) som skillnaden mellan Content 
Marketing på exempelvis Facebook och varumärkets hemsida. Vidare menar Murdock (2012) 
att sociala medier primärt fungerar som en distributör av länkar och information, vilket ofta 
leder trafik från, i det här fallet, Facebook till varumärkets hemsida. Murdock (2012), precis 
som Nygren, förklarar ytterligare att ett mer innehållsrikt och utförligt material kan 
kommuniceras på företagets hemsida, än vad som är möjligt på sociala medier som Facebook. 
Observationen visar dock att Morris inte leder Facebook-användarna vidare till företagets 
hemsida genom det material som publiceras på Facebook. Den enda anknytning som finns 
mellan Facebook och Morris hemsida är länken som är i företagsbeskrivningen på Facebook. 
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Content Marketing är idag en av de mest kraftfulla marknadsföringsstrategierna (Harad, 
2013). Populariteten består till stor del av att den genererar ett intresse utan att kräva 
någonting tillbaka (ibid.). Nygren förklarar att Morris sällan ställer frågor på Facebook, och 
inbjuder således inte in till diskussion. Nygren berättar att Morris istället arbetar mer med 
konstateranden och information. Nygren tror att konsumenters upplevelse, vid mötet med den 
fysiska produkten, kan förbättras med hjälp av materialet som publiceras på Facebook, då det 
ger konsumenterna en god kunskap om Morris och företagets produkter. Rowley (2008) ser 
Content Marketing som en form av marknadskommunikation, genom vilken det skapas 
relationer och värde för kunder och intressenter. När värdet överträffar förväntningarna 
påverkar detta tillfredsställelsen positivt och möjligheten till återköp ökar (Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Morris strategi, som till syvende och sist genom sitt arbete 
med Facebook, handlar om att öka försäljningen, berättar Nygren. 
 

5.2.5. WORD OF MOUTH PÅ FACEBOOK 
Konsumenter brukar lita på andras rådgivande information i en köpprocess (Castronovo & 
Huang, 2012). Även personliga influenser betyder mycket, i en köpprocess, för konsumenter 
när produkter är dyra, riskabla eller mycket synliga (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 
2005). Mangold och Faulds (2009) förklarar vidare att konsumenter inte längre använder 
reklam som en avgörande källa för information i ett köpbeslut. Morris samarbete med ett par 
högt ansedda bloggare i Skandinavien är en metod som Nygren tror kan öka spridningen. 
Precision Marketing  (2006) förklarar att genom att avslöja information om en produkt till ett 
mindre antal personer, som har förmågan att influera andra, kan en ökad spridning av ett 
budskap uppnås. Bloggarna som Morris samarbetar med är, förutom på sina egna 
hemsidor/bloggar, även aktiva på Facebook där de publicerar material, förklarar Nygren. Att 
en kommunikation sker via en tredje part skapar en mer personlig konversation (Rouse, 
2009). Dessa bloggare är genuint intresserade av Morris produkter, förklarar Nygren, och ger, 
som Thomas Jr. (2004) beskriver, ett ”omdöme” eller ”underskrift” om produktens upplevda 
värde. Bloggarna kan även ses som samarbetsprogram, vilket innebär att en tredje part 
marknadsför ett företags produkter (ibid.). Thomas Jr. (2004) förklarar vidare att ”omdömen”, 
”underskrifter” och ”samarbetsprogram” kan leda till ett ökat surr.  
 
Thomas Jr (2004) förklarar att folk vill känna, uppleva och dela upplevelser med andra. 
Morris arbetar inte aktivt med att användarna ska dela upplevelser på deras Facebook-sida, 
förklarar Nygren. Det berättas ytterligare att Morris vill ha kontroll över kvaliteten på det som 
publiceras på Facebook-sidan. Nygren påpekar dock att Morris inte heller förhindrar folk från 
att säga vad de tycker eller dela sina upplevelser på Facebook-sidan. Kotler, Wong, Saunders 
och Armstrong (2005) förklarar att positiv WOM sprids fort, men att negativ WOM sprids 
fortare. Nygren påstår att folk, generellt sett, gillar att säga mer negativa än positiva saker.  
Nygren menar således att det finns ett större nyhetsvärde i negativ information, jämfört med 
positiv, vilket gör att negativiteten lätt tar överhanden. Mangold och Faulds (2009) förklarar 
att företag inte kan kontrollera ”Consumer to Consumer” – meddelanden som publiceras på 
sociala medier, exempelvis Facebook, men att de har en möjlighet att influera. Morris ställer, 
enligt Nygren, väldigt sällan frågor på Facebook, och bjuder således inte in till diskussion. 
Mangold och Faulds (2009) förklarar att konsumenternas makt över informationsspridning på 
sociala medier inte har existerat tidigare på en marknad som den gör nu. Nygren påpekar att 
om en användare tillåts att dela uppfattningar och information förloras kontrollen, och att det 
blir konsumenterna som får makten. Nygren förklarar att det därför är viktigt att lyssna på 
sina kunder, då kunderna ser Facebook som en möjlighet att kommunicera med Morris, och 
snabbt komma med feedback. 
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5.3. ETON 
 
5.3.1. INTERNATIONELL STANDARDISERING VS. ANPASSNING 
Ölmebäck förklarar att det är viktigt att budskap och material, som Eton publicerar på 
Facebook, ska fungera globalt och vara enhetliga. Enligt genomförd observation är Eton 
konsekvent vid valet av modeller, vilka är medelålders män. Den mest använda modellen är 
en attraktiv man, med skägg och långt hår samt med ett tydligt ärr över höger öga. Okazaki 
och Taylor (2013) hävdar att det är varumärkesbilden som är nyckeln till att attrahera samma 
segmenttyp över landsgränserna. Okazaki och Taylor (2013) menar vidare att det finns en 
möjlighet att globalt standardisera användandet på sociala medier, exempelvis Facebook. 
 
Eton använder idag ett globalt Facebookkonto, enligt Ölmebäck. Detta kan vara en fördel då 
det engagerar hela världen, eftersom det som sker i en världsdel intresserar användare i en 
annan, enligt Ölmebäck. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) har den åsikten att företag 
inte kan använda sig av en standardiserad plan vad gäller sociala medier i den globala och 
gränslösa världen. Okazaki och Taylor (2013) förklarar att en hög grad av standardisering av 
sociala medier mycket väl skulle kunna vara framgångsrik. Samiee och Roth (1992) samt 
Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) anser att en enhetlig strategi leder till 
kostnadsbesparingar. Ölmebäck förklarar att de ser en ökad respons internationellt som en 
konsekvens av deras arbete på Facebook.Vidare beskriver Ölmebäck att Eton har gått från att 
ha varit en liten aktör på sociala medier, till att ha lojala följare av vilka de oftast får positiv 
feedback. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) påstår att företag måste anpassa sig efter 
nationella differenser. Ölmebäck berör detta då det förklaras att nackdelen med att använda ett 
globalt konto är att det är svårt att rekrytera och engagera användare lokalt.  
 

5.3.2. PUSH OCH PULL 
Seddon (2000) förklarar att målet för ett företag är att förstå konsumenternas efterfrågan och 
variationen mellan dem, och att detta kan uppnås med en pull-strategi. Goodman (2012) 
förklarar vidare att feedback gör att företag kan lyssna, lära och anpassa sig så de kan leverera 
en bättre upplevelse till konsumenterna. Ölmebäck förklarar att Eton genom Facebook får 
snabb feedback som hjälper vid exempelvis produktutveckling, marknadsföring eller 
kampanjer. Ölmebäck anser vidare att Eton har en god kunskap kring vad majoriteten av dess 
följare uppskattar, genom att lyssna på vad som fungerar och engagerar. Castronovo och 
Huang (2012) beskriver att det är viktigt att sociala medier, exempelvis Facebook, fokuserar 
på att kommunicera med konsumenterna, istället för att ”trycka ut ett marknadsbudskap. 
Genom att använda en pull-strategi, menar Seddon (2000) att ett företag kan se världen utifrån 
konsumenternas synsätt. Pull-strategin stimulerar slutanvändarna direkt för att motivera ett 
köp av produkten, vilket leder till att konsumenten känner ett behov av produkten och 
efterfrågar denna av producenten, i detta fallet Eton (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 
2005). 
 
Ölmebäck förklarar att Eton försöker engagera sina kunder/återförsäljare genom att skapa 
kreativt material. Detta material kan kunder/återförsäljare sedermera använda i sin 
kommunikation mot slutkonsument. Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005)  förklarar 
att en push-strategi innebär att marknadsföringsaktiviteter riktas mot kunder/återförsäljare, 
som använder dem i sin tur för att marknadsföra sig mot slutkonsumenterna. Enligt Ölmebäck 
kan det marknadsföringsmaterial som kunderna/återförsäljarna erhåller från Eton, och sedan 
kommunicerar vidare, vara bildkollage eller kollektionsalbum. 
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5.3.3. FACEBOOK 
Ölmebäck förklarar att Facebook är en plattform som öppnar upp för att kommunicera ett 
djupare budskap visuellt och textmässigt. Kaplan och Haenlein (2010) beskriver att Facebook 
möjliggör delning av material som text, bilder, videor och andra former av media. Ahlqvist, 
Bäck, Heinonen och Halonen (2010) beskriver vidare att utvecklingen och kombinationen av 
Web 2.0-teknologier, material samt samhällen och nätverk bidrar till att en interaktion för att 
skapa, dela, utbyta och kommentera material är möjlig. 
 
Facebook gör det möjligt för exempelvis artister, företag, varumärken eller organisationer att 
skapa en offentlig profil (Kaplan & Haenlein, 2010), som även kallas “pages7” (Facebook, 
Inc., 2013). Detta möjliggör en tvåvägskommunikation med användarna (Castronovo & 
Huang, 2012). Ölmebäck berättar att det övergripande målet för all marknadsföring som Eton 
genomför, är att öka fölsäljningen. Ölmebäck förklarar vidare att det primära målet med 
Facebook är att stärka varumärket och att utveckla en fungerande tvåvägskommunikation, där 
följarna känner att de får göra sin röst hörd, samt att det är givande att följa Eton på Facebook. 
”Eton har en så pass stark produkt som talar för sig själv, så vår aktivitet på Facebook syftar 
i många fall till att öka brand awareness hos slutkonsument”, beskriver Ölmebäck. Eton vill 
att följarna ska känna förtroende för varumärket och att det inte bara är en produkt. Ölmebäck 
förklarar att det finns en historia bakom varumärket som gör Eton unikt. ”Detta 
kommuniceras på ett effektivt sätt på Facebook, vilket ökar lojalitet samt förtroende hos 
slutkonsument”, fortsätter Ölmebäck. Castronovo och Huang (2012) beskriver att företag 
generellt kan använda sociala medier, som Facebook, för att lyckas med en av tre 
målsättningar: öka kännedomen, öka försäljningen eller förstärka varumärkeslojaliteten. 
 

5.3.4. CONTENT MARKETING 
Content Marketing ska stärka ett varumärke (Harad, 2013), samt attrahera och behålla kunder 
(Lewtan, 2012).  Inom Content Marketing är det viktigt att det material som kommuniceras är 
av hög kvalitet (Harad, 2013). Eton kommunicerar, enligt observationen, kontinuerligt 
kvalitativt material och upplevs professionellt. Observationen visar att det ofta förekommer 
publiceringar i form av videor eller stiltips via bilder. Bilderna kan exempelvis visa ett antal 
produkter vilka ”matchar” varandra. Videorna kan exempelvis vara beskrivande, där personer 
inom Eton eller andra personer med kunskap om mode, presenterar sina åsikter. Eton vill 
skapa engagemang och väcka intresse, både visuellt och innehållsmässigt, genom att publicera 
material på Facebook, enligt Ölmebäck. Detta material tar ofta formen av bilder och videor, 
såsom produktuppdateringar och kollektioner, beskriver Ölmebäck. Harad (2013) påstår att 
chansen ökar för att en potentiell kund upptäcker ett företag, ju mer frekvent material delas 
och kommuniceras. Ölmebäck anser det vara viktigt att inte uppdatera för ofta; tre till fyra 
gånger i veckan är idealiskt. Informationen ska skapa ett intresse genom att vara aktuell och 
värdefull (Harad, 2013). Genom att konsumenterna känner att det finns information att hämta 
som adderar något till deras vardag, vill Eton att konsumenterna ska uppleva att företaget är 
mer än bara ett skjortmärke, förklarar Ölmebäck. Denna information på Facebook kan bestå 
av exempelvis stiltips eller produktinformation, berättar Ölmebäck. Kompletterande 
information om en produkt, som går utöver dess tekniska egenskaper, bidrar till kundens 

                                                
7 Är en offentlig profil som exempelvis artister, företag, varumärken eller organisationer kan skapa för att vara 
tillgängliga på Facebook och få tillgång till hela Facebook-samhället (Facebook, Inc., 2013). När en individ 
gillar en sida (page) kommer de att se uppdateringar i deras eget nyhetsflöde. Sidans exponering och räckvidd 
ökar när någon gillar eller kommenterar ett inlägg publicerat av den specifika profilen, vilket även kan delas 
vidare till vänner (ibid.). 
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upplevda fördel av en produkt och senare tillfredsställelse (Rowley, 2008; Kotler, Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005). Nöjda kunder tenderar att dela med sig av positiva 
erfarenheter och är många gånger kunder under en längre period (Kotler, Wong, Saunders, & 
Armstrong, 2005). Detta berör Ölmebäck då hon berättar att de får ofta positiv feedback samt 
har många lojala följare. 
 
Det förekommer emellanåt publiceringar, där användarna refereras vidare till Etons hemsida. 
Detta sker exempelvis vid press-releaser eller förmedlande av nyheter, och leder till att 
användarna kan tillgodogöra sig mer utförlig information. På sociala medier (exempelvis 
Facebook) och varumärkets hemsida skiljer sig Content Marketing-materialet åt så till vida att 
sociala medier primärt fungerar som en distributör av länkar och information, vilka oftast 
refererar samt leder trafik till varumärkets hemsida (Murdock, 2012). På varumärkets egen 
hemsida kan ett mer utförligt och innehållsrikt material kommuniceras, än vad som är möjligt 
på det sociala mediet. Hemsidan skapar en större möjlighet att påverka konsumenter och 
utveckla dessa till potentiella och sedermera kvalificerade kunder (ibid.). 
 
5.3.5. WORD OF MOUTH PÅ FACEBOOK 
Det är mer sannolikt att en konsument som är engagerad i en produkt eller ett företag kommer 
att kommunicera detta vidare (Mangold & Faulds, 2009). En metod för att skapa engagemang 
är att låta konsumenter komma med feedback (ibid.). Ölmebäck förklarar att de ställer enkla 
frågor om, exempelvis, konsumenternas egna erfarenheter eller om Etons produktlinje. Eton 
försöker också uppmuntra sina konsumenter att dela sina upplevelser genom att publicera en 
bild av sitt ”favorite Eton moment”, förklarar Ölmebäck. Thomas Jr. (2004) berättar att folk 
vill dela upplevelser med andra, vilket är möjligt på sociala medier, som Facebook, med hjälp 
av Web 2.0-teknologier (Zhang, Li, & Chen, 2012), där de enkelt kan sprida dessa (ibid.). 
 
Av observationen framgår att Eton använder sig av experter och celebriteter, vilket Thomas 
Jr. (2004) definierar som ”företrädare”. Thomas Jr. (2004) förklarar att användandet av 
företrädare kan leda till ökat surr. När individer sprider information vidare till sina vänner 
genom WOM, ökar chansen till en viral effekt (Cressey, 2012). Eton genomför även tävlingar 
på Facebook, enligt Ölmebäck, vilka enligt observationerna ofta leder till stor spridning. 
Thomas Jr. (2004) förklarar att gåvor, exempelvis tävlingar, rabatter eller kuponger, kan 
generera ett ökat surr. Detta då gåvor är något som människor gillar att dela med sig till andra 
av (Thomas Jr., 2004). 
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5.4. MELLANFALLSANALYS 
 
5.4.1. INTERNATIONELL STANDARDISERING VS. ANPASSNING 
 

Tabell 1 – Internationell standardisering vs. anpassning 
 
 Eleiko Sport Morris Eton 

Har ett globalt 
Facebook-konto u u u 

Har regionala 
Facebook-konton    

Upplever ökad 
internationell respons 
via arbetet med 
Facebook 

 u u 

Kommunicerar enbart 
på engelska u   

Kommunicerar 
riktade budskap u u u 

Kommunicerar en 
unison/global 
varumärkesbild 

u u u 

 
Två av fallföretagen upplever att de fått en ökad internationell respons, som en konsekvens av 
arbetet Facebook. Petersson förklarar att Eleiko Sport inte direkt har kunnat mäta en 
internationell respons, och att det är svårt att göra ett uttalande kring det, då Eleiko Sport har 
varit internationellt enda sedan starten. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) har den 
åsikten att företag inte kan använda sig av en standardiserad plan vad gäller sociala medier. 
Ölmebäck menar att nackdelen med att använda ett globalt Facebook-konto är att det är svårt 
att rekrytera och engagera användare lokalt. Okazaki och Taylor (2013) menar att en hög grad 
av standardisering av sociala medier mycket väl skulle kunna vara framgångsrik. Ölmebäck 
beskriver även att en av fördelarna som Eton ser med en global Facebook-sida är att följare i 
en världsdel intresserar sig för det som händer i en annan. Nygren förklarar att Facebook 
skapar en chans för Morris att nå ut direkt med nyanserade budskap, samt att detta är väldigt 
lätt. Samiee och Roth (1992) samt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) menar att 
en enhetlig strategi leder till kostnadsbesparingar. Petersson beskriver exempelvis att det 
skulle vara extremt tidskrävande och omständigt för Eleiko Sport att samtidigt förvalta flera 
olika Facebook-konton. 
 
Eleiko Sport är det enda av fallföretagen som enbart kommunicerar på engelska. Morris och 
Eton använder svenska språket endast vid speciella tillfällen där de vill nå målgrupper som 
enbart är aktiva på den svenska marknaden. Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) påstår 
att hänsys måste tas till nationella differenser och att företag på sociala medier som Facebook 
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därför måste anpassa sig efter dessa. Alla företagen publicerar någon form av riktat budskap, 
som är anpassat för att nå utvalda målgrupper. Ölmebäck tror att det kan bli svårare att nå 
specifika målgrupper med endast ett Facebook-konto. Enligt genomförd observation 
kommunicerar Morris både på svenska och engelska, där det svenska språket används när 
företaget ska kommunicera information om exempelvis dess svenska butik. Petersson anser 
att Facebook fungerar bra för att kommunicera riktade budskap. Castronovo och Huang 
(2012) anser att Facebook gör det möjligt, för exempelvis företag, att rikta in sig mot en 
önskad målgrupp för att på ett effektivt sätt utföra olika sorters marknadsföringskampanjer. 
 
Alla tre företagen uttrycker att de vill kommunicera ett enhetligt intryck, och skapa en global 
unison varumärkesbild. Petersson förklarar att Eleiko Sport kommunicerar ett övergripande 
marknadsbudskap på Facebook, oavsett målgrupp eller land. Petersson förklarar vidare att 
Eleiko Sport vill förmedla ett unisont budskap och för att allt ska gå i hand med företagets 
personlighet. Ölmebäck poängterar vikten av att budskap och material, som Eton publicerar 
på Facebook, ska fungera globalt och vara enhetliga. Enligt genomförd observation är Eton 
konsekvent vid valet av modeller, vilka är medelålders män. Den mest använda modellen är 
en man med skägg och långt hår och ett tydligt ärr över höger öga. Morris använder engelska 
för att ett budskap ska passa bättre med Morris varumärkesbild. Okazaki och Taylor (2013) 
hävdar att det är varumärkesbilden som är nyckeln till att attrahera samma segmenttyp över 
landsgränserna. 
 

5.4.2. PUSH OCH PULL 
 

Tabell 2 – Push och Pull 
 
 Eleiko Sport Morris Eton 

Vill nå slutkonsument 
via Facebook u u u 

Vill aktivt utvinna 
information från 
konsumenterna på 
Facebook 

u  u 

 
Alla tre företagen är ”Business to Business”-företag, och de förklarar att de genom Facebook 
vill nå slutkonsument, och inte deras kunder (återförsäljare, grossist, distributör). Nygren 
beskriver att arbetet med Facebook ska skapa en efterfrågan av deras produkter hos 
kunder/återförsäljare, och att detta är en tydlig strategi. En pull-strategi går ut på att 
producenten genom reklam och marknadsföring direkt mot slutkonsument ska stimulera dessa 
för att motivera till ett köp av produkten (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). 
Ölmebäck redogör för att den feedback som Eton får via Facebook hjälper till vid exempelvis 
produktutveckling, marknadsföring och kampanjer. Petersson anser att Facebook fungerar 
utmärkt i produktutvecklingsfasen då användarnas åsikter är en stor inspirationskälla. Enligt 
Seddon (2000) går en pull-strategi bortom skapandet av en produkt, och den hjälper företag 
att se världen utifrån konsumenters synsätt. Hagel och Seely Brown (2005) beskriver att 
konsumenter har börjat söka upp och ”dra ut” det material de är intresserade av istället för att 
vänta på att företagen ska delge relavant material vid en viss tidpunkt (ibid.). Nygren förklarar 
att en av anledningarna till att Morris arbetar på Facebook är, att många numera söker 
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information via Internet, och Sharma S. K. (2011) menar att konsumenter har fått större 
kontroll över informationsspridningen. Denna kontroll har ökat med hjälp av den förbättrade 
kommunikationen inom interaktiva samhällen, som exempelvis Facebook (ibid.). 
 
Petersson förklarar att Eleiko Sport aktivt arbetar med att utvinna information från 
konsumenterna via Facebook, genom att exempelvis skapa frågeställningar eller genomföra 
undersökningar. Enligt utförd observation är detta något som Morris inte aktivt arbetar med 
idag. Seddon (2000) förklarar att målet för ett företag är att förstå konsumenternas efterfrågan 
och variationen mellan dem, och att detta kan uppnås med en pull-strategi. Ölmebäck anser att 
Eton har en god kunskap kring vad majoriteten av dess följare uppskattar, genom att lyssna på 
vad som fungerar och engagerar. Goodman (2012) förklarar vidare att feedback gör att företag 
kan lyssna, lära och anpassa sig så de kan leverera en bättre upplevelse till konsumenterna. 
 

5.4.3. FACEBOOK 
 

Tabell 3 - Facebook 
 
 Eleiko Sport Morris Eton 

Vill i huvudsak öka 
kännedom via 
Facebook 

u u u 

Vill i huvudsak öka 
lojalitet via Facebook u u u 

Vill i huvudsak öka 
försäljning via 
Facebook 

   

 
Alla fallföretagen vill i huvudsak, genom arbetet via Facebook, skapa ökad kännedom och 
lojalitet. De uttrycker att Facebook är en bra plattform som gör att de kan nå ut till fler, än via 
traditionella kommunikationskanaler. Facebook gör det möjligt för exempelvis artister, 
företag, varumärken eller organisationer att skapa en offentlig profil (Kaplan & Haenlein, 
2010), som även kallas “pages” (Facebook, Inc., 2013). Det möjliggör en 
tvåvägskommunikation med användarna (Castronovo & Huang, 2012). Morris har förklarat 
att de, ifråga om Facebook, i huvudsak arbetar med att öka kännedomen och lojaliteten, vilket 
i förlängningen ska leda till ökad försäljning. Den största anledningen till att Eleiko Sport 
använder sig av Facebook är, enligt Petersson, att företaget vill skapa en dialog med kunder 
och slutkonsumenter, och därigenom öka vetskapen om företaget och vad det gör för att 
sedermera få dem till trogna Eleiko-kunder. Ölmebäck berättar att det övergripande målet för 
all marknadsföring som Eton genomför, är att öka fölsäljningen. Ölmebäck förklarar vidare 
att det primära målet med Facebook är att stärka varumärket och att utveckla en fungerande 
tvåvägskommunikation, där följarna känner att de får göra sin röst hörd, samt att det är 
givande att följa Eton på Facebook. Ölmebäck beskriver att Etons historia kommuniceras på 
ett effektivt sätt på Facebook, vilket ökar lojalitet samt förtroende hos slutkonsumenterna. 
Generellt kan företag använda sociala medier, som Facebook, för lyckas med en av tre 
målsättningar: skapa ökad kännedom, öka försäljningen eller förstärka lojaliteten till 
varumärket (Castronovo & Huang, 2012). 
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5.4.4. CONTENT MARKETING 
 

Tabell 4 – Content Marketing 
 

 Eleiko Sport Morris Eton 

Arbetar för att 
engagera användarna u  u 

Publicerar 
högkvalitativt material u u u 

Publicerar 
systematiskt   u 

Refererar tillbaka till 
hemsidan u  u 
 
De tre fallföretagen förklarar att de vill publicera attraktivt material på Facebook. Content 
Marketing ska attrahera samt behålla kunder (Lewtan, 2012). Det är viktigt att utveckla ett 
unikt och värdefullt material som mottagarna uppskattar och delar med sig av till andra 
(Gleeson & Yang, How Content Marketing Can Lead to a Long Fulfilling Relationship With 
Your Customers - Forbes, 2013). Content Marketing kan bestå av artiklar, videor, bilder, 
podcasts eller text (ibid.). 
 
Enligt genomförd observation upplevs inte Morris arbeta lika frekvent med att uppdatera 
material på företagets Facebook-sida. Tack vare observationen av Eleiko Sports Facebook-
sida blir det påtagligt att det finns en variation i uppdateringstakten. Ibland förekommer 
många publiceringar på kort tid, och ibland är det mer utdraget mellan dessa. Harad (2013) 
påstår att chansen ökar för att en potentiell kund upptäcker ett företag, ju mer frekvent 
material delas och kommuniceras. Av de tre fallföretagen är det bara Eton som är någorlunda 
systematiskt när det gäller att göra publiceringar på Facebook. Ölmebäck förklarar att Eton 
finner det lämpligt att publicera material tre till fyra gånger i veckan.  
 
Observationen visar att Morris publicerar bilder och videor som är av väldigt hög kvalitet. De 
är professionella och välutformade, där majoriteten av bilderna ser ut att vara hämtade från en 
katalog. Modellerna är unga och välvårdade, och kulisserna ser ut att vara noggrant utvalda. 
För att skapa ett intresse hos konsumenterna, är det viktigt att det material som företagen 
publicerar är av hög kvalitet, det vill säga att det bör vara aktuellt och värdefullt (Harad, 
2013). Ölmebäck delger att Eton vill skapa engagemang och väcka intresse, både visuellt och 
innehållsmässigt, genom att publicera på Facebook. Observationen visar att det ofta 
förekommer publiceringar i form av videor eller stiltips via bilder. Petersson menar att Eleiko 
Sport, genom att dela material som information, träningstips, nyheter, eller ”har du tänkt på 
att?”, vill engagera användarna. Ju mer engagerad en konsument är, desto större är 
sannolikheten att denne delar material vidare (Mangold & Faulds, 2009).  
 
Att referera tillbaka till respektive företags hemsida är något som samtliga påstår att de gör. 
Dock visar observationerna att detta i Morris fall inte riktigt stämmer, då den enda 
anknytningen mellan Facebook-sidan och företagets hemsida är länken vilken återfinns i 
företagsbeskrivningen på Facebook. Genom observation har det åskådliggjorts att det 
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emellanåt förekommer publiceringar, där användarna refereras vidare till Etons hemsida. 
Detta sker exempelvis vid press-releaser eller förmedlande av nyheter, och leder till att 
användarna kan tillgodogöra sig mer utförlig information. Observationerna visar även i Eleiko 
Sports fall att företaget leder sina användare till företagets hemsida. På sociala medier 
(exempelvis Facebook) och varumärkets hemsida skiljer sig Content Marketing-materialet åt 
så till vida att sociala medier primärt fungerar som en distributör av länkar och information, 
vilka oftast refererar samt leder trafik till varumärkets hemsida (Murdock, 2012). På 
varumärkets egen hemsida kan ett mer utförligt och innehållsrikt material kommuniceras, än 
vad som är möjligt på det sociala mediet. Hemsidan skapar en större möjlighet att påverka 
konsumenter och utveckla dessa till potentiella och sedermera kvalificerade kunder (ibid.). 
 

5.4.5. WORD OF MOUTH PÅ FACEBOOK 
 

Tabell 5 – Word of Mouth på Facebook 
 

   
Eleiko Sport och Eton förklarar att de, genom att använda Facebook, vill skapa en dialog med 
konsumenterna. Petersson förklarar att arbetet med Facebook har varit förvånansvärt lätt, där 
enbart dialogarbetet verkar ha genererat en ökad spridning. Ölmebäck klargör att Eton, bland 
annat, ställer frågor till konsumenterna för att få ta del av deras åsikter och erfarenheter. 
Feedback är något som gör att ett företag kan lyssna, lära och anpassa sig så de kan leverera 
en bättre upplevelse åt konsumenterna (Goodman, 2012). Castronovo och Huang (2012) 
menar att sociala medier handlar om att kommunicera med konsumenterna. Då konsumenter 
är engagerade i, exempelvis, ett företag eller en produkt, är det mer sannolikt att dessa 
kommer att kommunicera detta vidare (Mangold & Faulds, 2009; Gershoff & Johar, 2006). 
Morris arbetar inte aktivt med att skapa en dialog med företagets följare, då Morris ser en 
ökad risk för att negativa åsikter ska spridas som en konsekvens av detta. Kotler, Wong, 
Saunders och Armstrong (2005) förklarar att positiv WOM sprids fort, men att negativ WOM 
sprids fortare. Nygren påstår att folk, generellt sett, är gladare i att framföra negativa saker än 
positiva saker.  Nygren menar således att det finns ett större nyhetsvärde i negativ 
information, jämfört med positiv, vilket gör att negativiteten lätt tar överhanden. Mangold och 
Faulds (2009) förklarar att företag inte kan kontrollera ”Consumer to Consumer” – 
meddelanden som publiceras på sociala medier, exempelvis Facebook, men att de har en 
möjlighet att influera. Petersson är tydlig med att förklara att negativ kritik om Eleiko Sport 
på Facebook är feedback som måste tas vara på. ”Det snackas ju om det (kritiken) i vilket fall 
som helst, och då är det bättre att få den direkt via Facebook för att kunna hantera och 
bemöta den” och ”om man är där (Facebook) och kommunicerar, så kan man i alla fall 
påverka” fortsätter Petterson. Företag som förstår innebörden av att vara mer transparenta och 

 Eleiko Sport Morris Eton 

Vill skapa en dialog u  u 

Arbetar aktivt med att 
få konsumenter till att 

dela med sig av sina 
upplevelser 

  u 

Arbetar aktivt med 
representanter u u u 
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bättre lyssnare kommer tillföra mer värde till sina potentiella och befintliga konsumenter 
(Gleeson & Yang, Successful Content Marketing In Action - Forbes, 2013).  
 
Vad gäller att aktivt uppmana konsumenter till att dela med sig av sina upplevelser är det bara 
Eton som gör detta. Thomas Jr. (2004) ger exempel på att experimentell marknadsföring kan 
leda till surr. Thomas Jr. (2004) menar att folk vill känna, uppleva, tänka och dela upplevelser 
med andra, och att detta kan skapas genom att erbjuda något extra utöver den enskilda 
produkten, som att till exempel arrangera en speciell tillställning. Petersson berättar att Eleiko 
Sport inte aktivt uppmanar konsumenterna till att dela med sig av sina upplevelser, men att 
det verkar finnas ett behov av att göra just detta. Morris arbetar inte aktivt med att användarna 
ska dela upplevelser på deras Facebook-sida, då Morris vill ha kontroll över kvaliteten på det 
som publiceras på Facebook-sidan, förklarar Nygren. Nygren påpekar dock att Morris inte 
heller förhindrar folk från att säga vad de tycker eller dela sina upplevelser på Facebook-
sidan. Zhang, Li och Chen (2012) fortsätter med att sociala medier, som Facebook, har med 
hjälp av Web 2.0-teknologier skapat en enastående plattform för konsumenter, där de enkelt 
kan dela sina upplevelser och åsikter. 
 
Konsumenter påverkas av tredje parts olika åsikter och beslut, vilket senare kan påverka 
köpbeslutet i en köpprocess (Castronovo & Huang, 2012). Thomas Jr. (2004) förklarar att 
användandet av företrädare kan leda till ökat surr. Thomas Jr. (2004) menar vidare att 
omdöme och underskrift, som ges av någon som vittnar om produktens eller tjänstens 
upplevda värde, också kan leda till surr. När individer sprider information vidare till sina 
vänner genom WOM, ökar chansen till en viral effekt (Cressey, 2012). Alla fallföretag 
beskriver att de samarbetar med representanter, vilka förekommer i varierande former. Av 
observationen av Eton framgår det att företaget använder sig av experter och celebriteter, 
vilket Thomas Jr. (2004) definierar som ”företrädare”. Petersson förklarar att Eleiko Sport har 
många branschspecifikt kända ambassadörer, exempelvis fysiska personer och organisationer, 
som utan ersättning, väldigt ofta hyllar och delar med sig till andra av sina upplevelser. 
Petersson tror att dessa ambassadörer påverkar andra väldigt mycket. Enligt Nygren 
samarbetar Morris med ett antal högt ansedda bloggare i Skandinavien, och Nygren tror att 
detta kan öka spridningen. Precision Marketing  (2006) förklarar att genom att avslöja 
information om en produkt till ett mindre antal personer, som har förmågan att influera andra, 
kan en ökad spridning av ett budskap uppnås. Rouse (2009) hävdar att kommunikation via en 
tredje part skapar en mer personlig konversation. 
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6. SLUTSATS 
 
Detta kapitel redogör för de slutsatser som dragits efter att teori har ställts mot empiri i 
analyskapitlet. Syftet för denna uppsats har varit att klargöra hur internationella företag 
använder Facebook som ett marknadsföringsverktyg samt få ökad kunskap om och förståelse 
för hur företag kan använda Facebook i en internationellt sammankopplad värld. 
 
 
För fallföretagen ligger det en utmaning i att utveckla en strategisk plan som är 
konkurrenskraftig på de globala marknaderna. Alla fallföretag använder ett globalt Facebook-
konto, där grundstrategin är mer eller mindre standardiserad trots att det finns nationella 
differenser mellan de länder där företagen är aktiva. Denna grundstrategi anpassas sedan på 
olika sätt för att nå en önskad effekt. Fallföretagen använder således en standardiserad strategi 
med inslag av anpassning. Denna blandade metod av standardisering och anpassning har varit 
ett framgångsrikt tillvägagångssätt bland fallföretagen. Strategin innebär ett standardiserat 
tillvägagångssätt genom vilket fallföretagen vill kommunicera en unison varumärkesbild, som 
ska uppfattas likadant världen över. Fallföretagen visar att det är fullt möjligt att vid 
standardiserade budskap attrahera samma segmenttyper över landsgränserna. Det är i 
huvudsak tid- och kostnadsaspekten som är den avgörande faktorn till att fallföretagen inte 
har upprättat mer regionala Facebook-konton, vilka skulle möjliggöra att mer anpassade 
budskap kommuniceras där mer hänsyn kan tas till demografiska aspekter, såsom språk och 
geografiskt område. Fallföretagen har därför genomfört en form av kompromiss, där det enda 
Facebook-kontot används för att utföra fallföretagens olika marknadsföringsarbeten. 
  
Samtliga fallföretag använder i huvudsak en pull-strategi då de genom Facebook direkt vill nå 
slutkonsument. Därigenom kan företagen tillgodogöra sig information och förstå 
slutkonsumenternas efterfrågan. Två av fallföretagen vill skapa en dialog och engagera 
användarna, vilket de menar att Facebook är ett utmärkt redskap för. Det gör att dessa två 
fallföretag uppfattas som mer transparenta, samtidigt som de tillför mer värde till sina 
konsumenter. Dessa två fallföretag engagerade sina användare genom att de skapade en mer 
öppen och tillförlitlig dialog, och undersökningen visar tydligt att engagerade användare 
kommunicerar sina upplevelser vidare. Fallföretagen förklarade att de använde 
konsumenternas åsikter och erfarenheter som feedback för produktutveckling och att generellt 
förbättra marknadsföringsarbetet, vilket ökar värdet för konsumenterna. Ett fallföretag 
uppmanade dock inte till feedback, då det låg en rädsla i att negativa åsikter ska uppkomma 
och skada varumärket. Undersökningen visar att bara ett fallföretag arbetar med olika 
incitament för att aktivt uppmuntra användare till att dela sina upplevelser. Det framkom dock 
från ett av de andra två fallföretagen att de inte behövde stimulera användarna för att de ska 
dela med sig av sina upplevelser, då användarna gör detta likväl. 
 
Det finns ett tydligt samband mellan fallföretagen då de alla samarbetar aktivt med någon 
form av representant/representanter som anses ha styrkan att influera. Denna metod används 
flitigt av alla fallföretagen och skapar en ökad spridning av material. Kommunikation som 
sprids av en tredje part skapar en mer personlig konversation då kommunikationen inte delges 
direkt från företaget, samt att det kan påverka köpbeslutet i en köpprocess. 
 
Alla fallföretagen kommunicerar högkvalitativt material, i den kontexten att dessa skapar ett 
intresse och är attraktivt hos användarna. Sambandet mellan materialet är oftast bilder med 
beskrivande text. Kvaliteten på bilder och videor skiljer sig något mellan fallföretagen, då 
aktualitet prioriteras framför bildernas och videornas kvalitet i ett av fallen. Materialet som 
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publiceras av fallföretagen är till stor del information som går utöver själva produktens 
tekniska egenskaper. Detta material ger användarna inspiration och ett större värde av 
produkten, vilket ökar sannolikheten för att behålla konsumenten och att denna kommunicerar 
upplevelsen vidare. 
 
Två av fallföretagen refererar ofta tillbaka till varumärkets hemsida via det material som 
publiceras på Facebook. Detta gör att fallföretagen får ytterligare trafik till sina hemsidor, 
samt att besökaren kan ta del av en större och utförligare mängd information, vilket ger ett 
ökat värde. Alla fallföretagen är aktiva när det gäller att publicera material. Det finns dock en 
skillnad mellan dem vilken blir märkbar när det gäller hur frekvent det publiceras. Det ena 
fallföretaget publicerar material oregelbundet, men väldigt aktivt. Det andra strävar efter att 
publicera material tre till fyra gånger i veckan, och det tredje publicerar oregelbundet och 
sällan. Således uppvisade fallföretagen att det inte finns något tydligt samband mellan dem 
vad gäller publiceringsfrekvensen. 
 
Undersökningen visar att Facebook underlättar dialogen mellan fallföretagen och 
slutkonsumenterna, och är således en viktig del i pull-strategin för att öka värdet för dessa. 
Genom att konsumenterna söker information på Facebook och att många av företagens 
slutkonsumenter är aktiva där, upplever de att det realiserar en marknadsföringskanal som 
skapar enorma möjligheter att nå ut till olika målgrupper. Undersökningen visar att 
konsumenterna är de som har makten på Facebook, och att dessa således har stort inflytande 
på den information som kommuniceras. Tack vare detta skapar det en miljö där företagen 
upplever att de aktivt måste lyssna på konsumenterna och skapa värde för dem, för att inte bli 
negativt omtalade och skada företagets varumärkesbild. Undersökningen visar att alla 
fallföretagen ser Facebook som ett utmärkt marknadsföringsverktyg för att nå ut till många 
och öka kännedom och lojalitet, som i slutändan ska leda till en ökad försäljning. 
 

6.1. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
I denna uppsats har det enbart fokuserats på det sociala mediet Facebook. Det har under 
undersökningen inte valts att göra någon avgränsning gällande storleken på företagen. De tre 
fallföretagen för denna uppsats föll inom ramen för små och medelstora företag. Det skulle 
därför vara intressant att se hur stora multinationella företag använder Facebook som ett 
marknadsföringsverktyg. Detta för att se om användandet skiljer sig beroende på storleken på 
företaget. Det skulle även vara intressant att se en kvantitativ undersökning om hur 
marknadschefer använder Facebook som ett marknadsföringsverktyg. Detta för att lättare 
kunna generalisera då det idag inte finns mycket forskning kring ämnet. Till sist skulle det 
vara intressant att se en strategi för hur företag bäst kan använda Facebook som ett verktyg för 
en nå en ökad internationell närvaro. Detta då världen krymper och alla nya teknologier gör 
att hela världen blir ett sammankopplat nätverk, där Facebook används som ett 
marknadsföringsverktyg för att nå olika målsättningar.   
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BILAGOR 
 

 

INTERVJUGUIDE 
 
1. Vad heter du och vilken roll har du i företaget? 
 
2. Hur länge har ni arbetat med sociala medier som ett marknadsföringsredskap? 
 
3. Använder ni andra kommunikationskanaler än Facebook? 
 
4. Har ni någon budget för Sociala medier marketing? Hur många procent av den av den 

totala marknadsbudgeten är Sociala medier marketing 
 
5. Vill ni vara anonyma? 

 
 
6. Använder ni ett globalt Facebook konto eller regionalt uppdelade konton? 
 

a. Vad ser ni för för- och nackdelar med detta? 
 

b. Hur anpassar ni budskapet/informationen/materialet efter detta? 
 
7. Skiljer sig budskapet/informationen/materialet på Facebook jämfört med andra 

kommunikationskanaler? 
 
8. Vad anser ni vara viktigt att tänka på när budskap/information/material ska 

kommuniceras internationellt via Facebook till konsumenter? 
 
9. Varför använder ni Facebook som en kommunikationskanal? 
 

a. Vad ser ni är för och nackdelarna med att använda Facebook? 
 

10. Ser ni en ökad respons internationellt som en konsekvens av ert arbete med 
Facebook? 
  

11. Vad brukar ni publicera ni på Facebook? 
 

a. Vad vill ni åstadkomma med att publicera detta/dessa material på Facebook? 
 

b. Anpassar ni materialet olika beroende på vad ni vill åstadkomma? 
  
12. Vad är målsättningarna med att använda Facebook som kommunikationskanal? 
  

a. Hur ser er strategi ut för att lyckas med dessa? 
 

b. Skiljer sig publiceringsmaterialet åt mellan olika målsättningar? 
 
13. Hur går ni tillväga för att uppmuntra spridning? 
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a. Vilka metoder kan användas för att maximera spridningen? 

 
14. Hur uppmuntrar ni era kunder för att de ska dela sina upplevelser på Facebook? 
 
15. Hur arbetar ni för att engagera kunder/konsumenter på Facebook? 
 
16. Hur används den feedback som konsumenterna delar med sig av på Facebook? 
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