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Abstract 
 
Title: Sociala medier som marknadsföringsverktyg 
  
Seminar date:  January 17, 2019. 
  
Course: FE300G: Business Administration, Independent Project, Advanced  

Course, 15hp. 
  
Authors: Erik Bergstrand, Elinor Hallin & Jenz Jangdin. 
  
Advisor: Madelen Lagin. 
  
Five key words: Social media, marketing channels, marketing communication,  

internal processes and business to consumer. 
  
Purpose:  The purpose is to understand how the company's internal processes  

look. The purpose of this paper is to study a B2C company's internal  
processes in the selection and management of marketing channels  
and marketing communication via social media in order to reach  
their intended target group.  

  
Theoretical perspectives: The active approach engaging social media as direct marketing. 

The foundation for channel combination and multichannel systems 
in marketing via social media. The four-step process as a component 
of the basics of social media marketing. STP as a complement to the 
foundations for marketing via social media. Digital content as a 
complements of the basics of social media marketing. Influencers as 
a complement of the basics of social media marketing. 

  
Methodology:  A qualitative survey method was chosen. The information in the  

dissertation is taken from structured and semi-structured interviews  
and existing literature. 

 
Empirical foundation: The empirical material has been collected through document surveys  

in the form of interviews. 
  
Conclusion: Companies need to find modern marketing tools to identify  

their customer segment. Pay attention to the dynamic climate  
and development of social media to be closer to their  
customers. 
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Centrala begrepp  
 

Under centrala begrepp kommer de begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen att tas 
upp och förklaras.  
 
 

B2C 
Business to consumer. Betyder företag till konsument och är en marknadsstrategi som inbegriper 
transaktion av varor och tjänster mellan företaget och konsumentmarknaden. (Baines, Fill, 
Rosengren och Antonetti 2017) 

 
Digital content 
Digital content är innehållet som företag underhåller sina kunder (Rowley 2010). Innehållet menas 
med vad för material företag lägger upp via sina kanaler och vad företag vill nå ut med. 
 

Influerare  
Är en person som aktivt försöker påverka sin omgivning, främst via sociala medier och 
huvudsakligen i syfte att styra konsumtionsattityder samt köpbeteenden. (Nationalencyklopedin 
2019) 
 

Interna processer 
Interna processer kommer i den här uppsatsen innebära hur Grand Frank jobbar inom företaget för 
att gå tillväga att hitta, välja och hantera sina kommunikationskanaler.  

 
Marknadsföringskanaler 
I uppsatsen definieras marknadsföringskanaler som de kanaler företag använder som verktyg för 
att nå sina tilltänkta kunder (Bergsten 2000). De moderna kanaler som används i uppsatsen är de 
sociala digitala plattformarna Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest. 
 

Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation definieras i uppsatsen som hur företaget kommunicerar med sina kunder 
på marknaden. (Bergsten 2000) 
 

Konverteringsgrad 
Konverteringsgrad används främst inom e-handel för att mäta hur stor andel av de som besöker 
företagets e-handel (exempelvis hemsida) som leder till ett faktiskt köp. ( Laudon och Traver 2009) 
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KPI 
KPI står för key performance indicator, nyckeltal. Nyckeltal är exempelvis soliditet, likviditet och 
avkastning på investerat kapital. Dessa nyckeltal används för att värdera ett företag eller 
organisation och dess verksamhet. ( Parmenter 2015) 
 

ROI 
Return on investment. Definieras som avkastning på investeringen. (Linegane och Olsen 2004) 
 

Små företag 
Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda och som omsätter mindre än 10 
miljoner euro. (Upphandlingsmyndigheten 2018) 
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1. Inledning  
 

I det här inledande kapitlet ges en kort beskrivning om hur digitaliseringen påverkar 
företagsklimatet samt sociala mediers upptakt i samhället, tillsammans utgör det bakgrunden till 
problemet. Därefter presenteras problematiseringen som leder till syftet och forskningsfrågan. 
 
 
Digitaliseringen är ett faktum, olika plattformar utvecklas och sociala medier växer allt kraftigare 
(Kemp 2018). Många företag väljer modern marknadsföring framför traditionell (Constantinides 
2014).  År 2019 är en spännande tid och ett problem som har identifierats är ineffektiv 
marknadsföring bland företag. Företag som använder sig av massmarknadsföring har 
kommunikationskanaler som enligt Constantinides (2014) inte når tillräckligt effektiv 
marknadsföring för den tilltänkta målgruppen, vilket till exempel sociala medier skulle ha gjort. I 
uppsatsen definieras de marknadsföringskanaler företaget använder sig av som verktyg för att nå 
sina tilltänkta kunder. Marknadskommunikation kommer definieras som hur företaget 
kommunicerar med sina kunder. Det vill säga hur företaget genom sociala plattformar interagerar 
med sina följare i strävan efter att öka försäljningen av företagets produkter. 
 
Sociala medier används inte bara som underhållning, utan det har blivit en plattform för företag att 
synas i. Företag måste anpassa sig till den digitaliserade miljön för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Användningen av sociala medier ökar ständigt och nya appar, hemsidor och 
plattformar utvecklas kontinuerligt (Baines, Fill, Rosengren & Antonetti 2017). Som företag 
behöver man vara alert på de nya plattformarna och utveckla sina system för att lättare hitta och nå 
sina kunder. Numera kan företag sökoptimera sitt kundsegment på ett enkelt sätt och därmed nå ut 
till sina kunder lättare genom att använda de plattformar deras målgrupp använder. 
Marknadsföring kräver noggrann planering och ständig utvärdering av de interna processer och 
tillvägagångssätt företaget använder för att hitta den tilltänkta målgruppen (Mackhé 2017). För att 
hitta sin tilltänkta målgrupp med hjälp av marknadsföring via sociala medier går företag ofta 
genom olika interna processer innan de har identifierat målgruppen (Thackeray, Neiger & Keller 
2012).  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till uppsatsen baseras på att det kan vara problematiskt för företag att anpassa sig till 
den dynamiska marknaden som råder, eftersom ett stort problem företag har är att de lägger 
mycket resurser på marknadsföring men inte når sitt kundsegment, på så sätt blir det inte en lika 
effektiv marknadsföring som det skulle kunnat vara (Constantinides 2014). I dagens snabbväxande 
samhälle har nya sätt att kommunicera med konsumenter växt fram, bland annat sociala medier 
såsom Facebook och Instagram för att nämna några, vilka antas vara mer kostnadseffektiva för 
företaget. Marknadsföring genom traditionella kanaler är ofta väldigt kostsamt eftersom det är 
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dyrare att publicera reklam via exempelvis TV jämfört med att använda sig av sociala medier 
(Castronovo & Huang 2012).  
 
Digitala plattformar och sociala medier ökar ständigt. Allt fler personer har tillgång till en 
smartphone runt om i världen och de blir allt mer uppmärksammade vad som händer i 
onlineforum (Dagens industri 2017). Facebook och Instagram är två av de största plattformarna 
där människor är aktiva. Idag är det 2.27 miljarder aktiva konton varje månad på Facebook 
(Facebook nyheter och statistik 2018), vilket gör att företag kan nå ut till många potentiella kunder 
och det blir ännu smidigare att kommunicera med människor via sociala medier. 
 
Företaget som studeras är fallföretaget Grand Frank. Det är ett företag som har använt modern 
marknadsföring via sociala medier redan från start och även vart internationella hela den tiden.  

1.2 Problematisering 
Problemet är att flera företag inte specificerar sitt kundsegment genom sina 
marknadsföringskanaler och sin marknadsföringskommunikation vid användning av sociala 
medier (Dagens analys 2018). Konsumenter möts ofta av traditionell reklam som uppfattas som 
irrelevant på till exempel tv och radio, detta beror i huvudsak på företagets hantering av deras 
marknadsföringskanaler och deras marknadskommunikation (Dagens analys 2018). 
Marknadsföring via sociala medier som Instagram och Facebook går att rikta till den tilltänkta 
målgruppen genom att välja plats, ålder och kön (Facebook Business 2018). Enligt Constantinides 
(2014) blir massmarknadsföring via tv och radio riktad till den stora massan istället för den 
tilltänkta målgruppen och därmed mindre effektiv än marknadsföring via sociala medier. 
 
Företagens interna processer vid val och hantering av nya marknadsföringskanaler och 
marknadskommunikation kan brista på grund av att företag inte hänger med när det sker snabba 
förändringar i det digitala företagsklimatet och nya digitala verktyg utvecklas (Svenskt näringsliv 
2016). Behovet av att synas och följa med i den dynamiska marknaden behövs för att behålla sin 
konkurrenskraft på marknaden. Problemet ligger rätt i tiden eftersom digitaliseringen är ett faktum 
och företag behöver anpassa sin marknadsföring till de sociala medier deras målgrupp använder 
sig av för att nå den tilltänkta målgruppen (Constantinides 2014) . Sociala medier som Instagram 
och Facebook kommer i uppsatsen även att kallas för moderna marknadsföringskanaler, och 
motsatsen traditionella marknadsföringskanaler kommer betyda marknadsföring via till exempel 
tidningar, television och radio. 
 
Vi har valt att rikta in oss på hur företaget har gått tillväga praktiskt genom att fokusera på de 
interna processerna att använda marknadsföring via sociala medier för att nå sitt kundsegment 
istället för traditionell marknadsföring. 
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1.3 Syfte 
Grundat i att marknadsföring via sociala medier utvecklas så är syftet i uppsatsen att studera och 
förstå ett B2C företags interna processer vid val och hantering av marknadsföringskanaler och 
marknadskommunikation via sociala medier för att nå sin tilltänkta målgrupp. Uppsatsen ämnar 
göra en utredning av hur företaget genom sina marknadsföringskanaler kommunicerar via sociala 
medier med sina potentiella kunder. 

1.4 Frågeställning  
Hur kan företag arbeta med de interna processerna  för att hitta, välja och hantera 
kommunikationskanaler inom marknadsföring via sociala medier för att nå det tilltänkta 
kundsegmentet? 
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2. Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlets första avsnitt presenteras studiens huvudteori som sedan följs av presentationer 
av komponenter till denna. Grunden till teorin är marknadsföring via sociala medier där olika 
komponenter som verktyg, strategier och modeller tas upp. 
 

2.1 Grunderna till marknadsföring via sociala medier 
Marknadsföring via sociala medier kan enligt Constantinides (2014) definieras som medier som är 
utformade för att spridas genom social interaktion, som dessutom är skapade med hjälp av 
lättillgängliga och skalbara publiceringstekniker. Sociala medier stöder det mänskliga behovet av 
social interaktion, med hjälp av internet- och webbaserad teknik, till skillnad från monologerna 
från traditionell media ( Constantinides 2014) . Applikationer definieras i detta sammanhang som 
plattformar företag använder för att kommunicera och marknadsföra sina produkter eller tjänster 
till konsumenter. Constantinides (2014) exempel på plattformar är bloggar, forum, sociala medier 
och hemsidor. Det aktiva tillvägagångssättet är direktmarknadsföring genom involvering av 
sociala medier i företagets kommunikation med deras kunder. Involveringen sker genom till 
exempel kanaler med en möjlig kundpåverkan, det vill säga där kunderna kan lämna sina åsikter 
och önskemål om nya produkter. Sociala medier fungerar som ett verktyg för personliga produkter 
och för att utveckla plattformar där samarbete och kundgenererad innovation möjliggörs ( Hoffman 
2009). Det aktiva tillvägagångssättet delas in i fyra underkategorier, vilka är följande: användning 
av web 2.0 som direkt marknadsföringsverktyg, användning av influerare som kan förespråka 
varumärket, användning av sociala medier för att kundanpassa produkterna och få kunder att 
utvärdera produkterna. Constantinides (2014)  
 
Den första underkategorin betonar vikten av att kommunicera och nå ut till kunder. Den största 
anledningen till att det är viktigt är för att kunna bemöta kundernas oro och frågor. Ett 
kostnadseffektivt sätt att marknadsföra produkter och tjänster är via annonser på till exempel 
Youtube. Reklam som laddas upp på Youtube har potential att nå miljontals personer på ett 
kostnadseffektivt sätt. (Singh, Veron-Jackson & Cullinane 2008)  
 
Den andra underkategorin betonar vikten av att använda sig utav experter eller influerare som 
förespråkar produkterna eller varumärket. Användning av experter eller influerare kan influera 
deras följare vilket kan leda till allmänheten väljer att börja använda produkten och vill förknippas 
med varumärket. Det kan dessutom leda till spridning genom word of mouth, vilket betyder att 
människor berättar om produkten för andra människor vilket leder till att de i sin tur köper 
produkten. (Gillin 2007). 
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I den tredje underkategorin menar Constantinides (2014) att det är viktigt att erbjuda kunder 
möjligheten att själva välja hur deras produkter ska se ut. Piller och Walcher (2006) menar att 
många företag använder sig av interaktiva applikationer som kallas konfigurationer. Dessa 
interaktiva applikationer innebär att kunderna får ge sin åsikt om en viss produkt och berätta vad 
de själva skulle vilja ha på den här produkten. Att kunderna får lämna sina åsikter om produkter 
kan leda till ökad lojalitet till företaget. (Constantinides 2014)  
 
Den fjärde och sista underkategorin betonar vikten av att kunder ska kunna utvärdera och 
betygsätta företagets produkter vilket skapar ett nätverkande bland kunderna. Recensioner och 
betyg som är satta av kunder ses som mer trovärdiga än reklam eller produktrecensioner skrivna 
av influerare. (Constantinides 2014)  
 
Vidare poängterar Dr. Saravanakumar och Dr. Sugantha Lakshmi (2012), i enlighet med 
Constantinides (2014) hävdar i den fjärde underkategori till det aktiva tillvägagångssättet, att det 
för företag via sociala plattformar är lätt att kommunicera med sina kunder, men även lättare för 
kunderna att prata med varandra än vad det är genom traditionella marknadsföringskanaler. 
Sociala medier är en s.k. tvåvägskanal, vilket innebär att det krävs ansträngning och omsorg för att 
hantera kommunikationen till kunderna, blir kunderna missnöjda kan de protestera högt vilket kan 
skada företagets varumärke avsevärt. För att undvika den skadan bör företaget matcha 
marknadsföringen i sociala medier med företagets marknadsföringsstrategi. Dr. Saravanakumar 
och Dr. Sugantha Lakshmi (2012) betonar då vikten av att ha en strategi för sociala medier för att 
kunna konkurrera framgångsrikt i den ständigt förändrande digitala världen. (Saravanakumar & 
Sugantha Lakshmi 2012) 

2.2 Kanalkombination och flerkanalssystem som komponent till 
grunderna för marknadsföring via sociala medier 
Wilson och Daniel (2007) undersöker förändringar av kanaler på marknaden som bidrar till att 
företag måste kunna kombinera resurser samt få extra och överflödiga resurser för att behålla sin 
 konkurrenskraft . Författarna menar att det behövs flera sätt för kunder att nå fram till företaget, 
som sociala medier, mejl, hemsida, telefon och en säljkår för att bygga upp relationer med alla 
sorters kunder. Företag provar ut kombinationer av kanaler för att reducera kostnader och höja 
nöjdheten hos kunder. Då marknaden är dynamisk måste företag hela tiden vara nytänkande och 
inte förlita sig för mycket på gamla sätt, de måste hitta nya kombinationer och ytterligare resurser 
för att konkurrera framgångsrikt. Organisationer måste inte bara hitta strukturer för 
kanalomvandling, utan också lära sig använda kanalerna i deras sätt att nå ut till de tilltänkta 
kunderna. Företagsledare behöver utveckla kanaler som ändrar sättet företag arbetar på och deras 
sätt att interagera med deras kunder, samtidigt som de måste behålla organisationen i rörelse som 
en enhet för att skapa innovativa  kanalkombinationer  och leverera jämn service. (Wilson et al. 
2007) 
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Kabadayi, Eyuboglu och Thomas (2007) sammanställander en  teoretisk metod  för att granska flera 
kanaler. Hypotesen är att  flerkanalssystem  gör sitt största bidrag till företags resultat när deras 
 strukturer  är rätt anpassade till organisationens strategi och omgivning. Resultaten från studien 
visar att mer än en sammansättning av strategi, struktur och miljö kan leda till den bästa 
prestandan när dessa används rätt.  Det finns inte bara en väg till framgång, det finns flera olika 
vägar dit för olika företag.  Det finns alltså fler än en kombination av kanaler, strategi och miljö 
som kan leda till hög prestanda. Det är viktigt för chefer att överväga omgivningens förhållanden 
och kraven om genomförande i sina strategier när de utformar kanalsystem. Studien går sedan in 
på riktlinjer för hur dessa kan utformas för olika företags förutsättningar. Studien tyder på att 
sammanställningsteori har potential att vara den typ av teori som kan hantera invecklade 
verkligheter i marknaden, och är ett resultat av att införliva många variabler. (Kabadayi et al. 
2007) 

2.3 Fyrstegsprocessen som komponent till grunderna för marknadsföring 
via sociala medier 
Thackeray, Brad, Neiger och Keller (2012) adresserar en specifik process bestående av fyra steg 
vid integrering av sociala medier i företagets marknadsföring. Processens första steg förklarar att 
företaget ska ta reda vilka deras målgrupp är samt vilka sociala kanaler deras målgrupp använder. 
I det här steget betonar Thackeray et al. (2012) vikten av att identifiera målgruppens användning 
av sociala medier. Exempelvis menar författarna att en yngre målgrupp (18-33 år) tenderar att titta 
på mer videos och använda sociala plattformar för att nätverka på än de som är 55 år och äldre. 
Företag kan behöva utvärdera hur deras tilltänkta målgrupp hanterar sociala medier för att bättre 
nå just deras tilltänkta målgrupp innan de investerar massvis med resurser till deras sociala 
medier. 
 
Steg 2 handlar om att identifiera anledningen till varför man vill just interagera med den här 
målgruppen och använda analysverktyg där företaget kan se vad målgruppen tycker om företaget 
och deras produkt/tjänst. Thackeray et al. (2012) menar att det finns ytterligare en anledning att 
interagera med den tilltänkta målgruppen, vilket stämmer överens med Constantinides (2014) 
andra underkategori för det aktiva tillvägagångssättet, och det är den ökade sannolikheten att 
konsumenterna ska dela sina åsikter om företagets produkter med personer i sin omgivning. Det 
kallas word-of-mouth och innebär att det sprids genom att personer interagerar med varandra. Det 
kan både vara positiva och negativa åsikter som sprids om produkten eller varumärket. (Thackeray 
et al. 2012) 
 
I steg 3 så menar Thackeray et al. (2012) att företaget ska utforma en specifik strategi hur man ska 
interagera med sin målgrupp genom att använda sig av steg 2. Teoretiskt skulle det innebära att 
företaget identifierar med hjälp av analysverktyg att varför man vill interagera med en viss 
målgrupp, till exempel för att den här målgruppen tenderar att vilja köpa liknande produkter. 
Därefter använder företag analysverktyg som exempelvis google analytics eller Facebook ads för 
att nå ut till den här målgruppen och se vilka sociala medier målgruppen använder främst. 
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Företaget kan också i steg 3 säkerställa att deras målgrupp får ut något av att följa just det här 
företaget på deras sociala medier, vilket skulle kunna vara till exempel rabattkoder, bonusar, förtur 
till nya produkter. Till sist så menar Thackeray et al. (2012) att företag kan behöva strukturera upp 
en plan på hur de ska utvärdera deras sociala medier strategi. Det vill säga om företaget har nått 
sina mål med sina sociala medier och utvecklat en relation med deras kunder. (Thackeray et al. 
2012) 
 
I steg 4 så menar Thackeray et al. (2012) att företaget ska välja sociala medier utifrån vad deras 
kunder använder och vad företaget försöker att uppnå. Företaget bör inte skapa egna plattformar 
utan använda sig av befintliga plattformar där deras kunder redan befinner sig. Därefter bör de 
interagera med kunderna och skapa en dialog med kunderna på de här plattformarna. Thackeray et 
al. (2012) betonar dessutom att innehållet av vad företaget publicerar eller kommunicerar på 
sociala medier är av stor vikt för att engagera konsumenterna. I likhet med Constantinides (2014) 
tredje underkategori för det aktiva tillvägagångssättet så bör innehållet leda till någon form av 
interaktion från konsumenterna till exempel genom att de ska svara på olika frågor och vara med 
och påverka produkterna, vilket i sin tur skapar en ökad lojalitet från kunderna. 

2.4 STP som komplement till grunderna för marknadsföring via sociala 
medier 
Baines, Fill, Rosengren och Antonetti (2017) och Axelsson och Agndal (2012) undersöker 
STP-processen. STP står för segmentering, targeting och position det vill säga kundsegment, 
riktning på strategin och positioneringsstrategi. Dessa komponenter ingår i en strategisk 
marknadsföringsprocess. Baines et al. (2017) menar att STP kan hjälpa företag att hitta sitt 
nischade segment det vill säga målgruppen som företag vill nå ut till.  
 
Segmentering som S står för i STP processen kan vara ett sätt att prioritera mellan grupper av 
konsumenter. En effektivare marknadsföring uppnås om företaget fokuserar på de prioriterade 
kundgrupperna. Det vill säga den kundgrupp man har segmenterat fram och positionerat sig mot 
med hjälp av STP processen. Med hjälp av den dagens informationsteknologi har man hjälpt 
företagen med möjligheterna att segmentera sina marknader. Trots teknologin är huvudprincipen i 
segmentering fortfarande att företaget sorterar ut en grupp bestående av “alla kunder” som är mest 
intressanta, då delar företag in marknaden i skilda kundgrupper. (Axelsson & Agndal 2012) 
 
Segmentering är divisioner av massmarknader som är uppdelade i olika grupper av typ-segment, 
där individer har gemensamma egenskaper och behov samt visar liknande svar på 
marknadsföringsåtgärderna. Marknadssegmenteringen definieras först som ett villkor för tillväxt 
när kärnmarknaderna redan har utvecklats generellt till den punkt där ytterligare 
marknadsföringsutgifter ger avtagande avkastning (Baines et al. 2017). Marknadssegmenteringen 
utgör en grund för framgångsrika marknadsstrategier och aktiviteter. Segmentering är divisioner 
av massmarknader som är uppdelade i olika grupper av typ segment, där individer har 
gemensamma egenskaper och behov samt visar liknande svar på marknadsföringsåtgärderna. 
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Marknadssegmenteringen definieras först som ett villkor för tillväxt när kärnmarknaderna redan 
har utvecklats generellt till den punkt där ytterligare marknadsföringsutgifter ger avtagande 
avkastning. Marknadssegmenteringen utgör en grund för framgångsrika marknadsstrategier och 
aktiviteter. (Baines et al. 2017) 
 
Targeting som står för T i STP-processen är inom marknadsföring att bestämma vilken eller vilka 
målgrupper företaget ska inrikta sig mot med sin marknadsföring efter att ha tagit fram och 
utvärderat sina olika marknadssegment utifrån olika parametrar (Baines et al. 2017) 
 
Strategisk och taktiskt positionering präglar P i STP processen. Positioneringen går ut på att 
företaget skall placera sig på ett sådant sätt att konsumenterna förstår vad varumärket innebär, det 
kan vara att de positionerar sin marknadsföring på en applikation, enligt Constantinides (2014) är 
det många av kunderna som är aktiva på dessa forum. Enligt Axelsson och Agndal (2012) bör 
“varumärkespositionen” sättas in i huvudet på konsumenten så det är självklart vad varumärket 
erbjuder. Den strategiska positioneringen innebär att man kopplar samman den med 
kategoriseringsteorin och spelar stor roll för positioneringen. En central faktor i en sådan teori är 
likhet, det vill säga hur lika två varumärken är. En annan är typikaliteten det vill säga hur typiskt 
ett varumärke är i sin kategori. Exempelvis Coca cola, Pepsi och Cuba cola delar samma 
egenskaper för att de ska uppfattas som varumärken i samma kategori, nämligen coladrycker 
(likheten). Kunder identifierar snabbt typiska kategorier. Företaget måste ge varumärken en 
absolut position, det vill säga bestämma i vilken kategori varumärket skall marknadsföras. Den 
taktiska positioneringen innebär att man överför den strategiska positioneringen till handling och 
det manifesteras med hjälp av kommunikation. Frågan är således hur företaget kommer att 
kommunicera med konsumenterna med hjälp av den positioneringsstrategi de har byggt upp, de 
taktiska verktygen bör användas för att stödja varandra. (Axelsson & Agndal 2012) 
 
Modell 2 representerar STP modellen där de olika stegen har stoppats in för att försöka förstå hur 
företagets segmentering, targeting och positionerings process gått till. STP modellen kopplades in 
som en teori för att försöka gå in djupare på hur valen och hanteringen av kundsegment gått till. 
Inom segmentering så identifierar företag att det finns många olika typer av kundsegment, men de 
måste fokusera och hitta sin optimala målgrupp genom att utföra olika marknadsanalyser och följa 
trender. När målgruppen identifierades så innebar det att företaget hade hittat sin targeting, 
exempelvis kvinnor mellan 18-25 år som är hudvårds intresserade. Detta gör företaget med hjälp 
av olika marknadsföringsverktyg men i förhållandevis till STP modellens grunder som gör det 
lättare att hitta sina kundsegment och vart man ska kartlägga samt fokusera i processen. Modellen 
är en stegvis hjälpande modell för att företaget ska kunna hitta sina köpare och öka konsumtionen. 
Hittar man en köpvillig målgrupp som passar företaget kommer det generera mer sälj och högre 
intäkter. Positionering går ut på att när man tagit fram målgruppen via de två andra stegen så kan 
man tydligt satsa hårdare på den gruppen av individer och trycka på marknadsföring kring 
forumen som den kundgruppen är aktiva på. 
 
Modell 1: 
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Modell 1, STP-processen (Baines, Fill, Rosengren & Antonetti 2017) 

2.5 Digitalt innehåll som komplement till grunderna för marknadsföring 
via sociala medier 
Vries, Gensler, och Leeflang (2012) betonar vikten av att starta sociala medier sidor för att kunna 
interagera med fler kunder, vilket är i likhet med Constantinides (2014) aktiva tillvägagångssätt. 
Vidare belyser Vries et al. (2012) vilka faktorer som leder till att stärka företags varumärke, samt 
att sociala medier blir allt mer populära och skapar ett högt engagemang bland följare. När sociala 
medier plattformarna blir större innebär det att företag behöver lägga upp intressant innehåll och 
fokusera på rätt forum där deras kunder och följare är aktiva. Vries et al. (2012) kom fram till att 
interaktiva och livliga inlägg ledde till högre engagemang bland följare på sociala medier. De 
testade flera olika hypoteser som motbevisades. Bland annat att informativa inlägg skulle leda till 
högre engagemang bland följare vilket inte stämde. En annan hypotes de testade var att 
underhållande inlägg skulle leda till högre engagemang men så var inte fallet. 
 
Rowley (2010) hävdar att betydelsen av digitalt innehåll för företag i ett växande samhälle är 
viktigt för att hitta ett helhetsperspektiv på definitionen av det nya digitala klimatet. Vidare menar 
Rowley (2010) att ett återkommande tema i DCM (digital content management) är kundvärdet. 
Digitalt innehåll definieras som “bitbaserade objekt som distribueras via elektroniska kanaler”, 
vilket innebär att man uppdaterar sitt material för sina kunder. Inom DCM läggs fokus på 
svårigheten att utveckla en uppfattning om vad "värde" innebär i samband med digitalt innehåll, 
och dess konsekvenser för värdekedjans strukturer. Rolwey (2010) menar att andra faktorer som 
kan påverkas är prissättningsstrategier, marknadsföringskommunikation, branding, licensiering 
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och digital rättighetshantering som är en del av värdekedjans strukturer. Dessutom påverkas 
kundens erfarenhet av digitalt innehåll av alla intressenter i värdekedjan, eftersom att värdekedjan 
kan definieras som den potentiella marknaden där kunderna kan uttrycka sig och befinner sig på 
som är i likhet med Constantinides (2014) tredje underkategori. Content beskrivs som innehåll, 
men det är också associerat med kontinuitet. Kontinuitet innebär att företaget fortsätter lägga upp 
innehåll som fångar upp kundens uppmärksamhet vilket är viktigt för att det leder till ett ökat 
engagemang hos följarna. Rowley (2010) menar att företag kontinuerligt måste lägga upp material 
och fortsätta att marknadsföra, det är nyckeln till ett lyckat digitalt innehåll. 

2.6 Influerare som komplement till grunderna för marknadsföring via 
sociala medier 

Woods (2016) menar att kunder är mer benägna att handla produkter om de har en relation till den 
person som rekommenderar produkten. Det kan vara både familj och vänner, men även en 
influerare vars liv personen följer är nästan lika trovärdig. Därav använder företag influerare som 
dessutom har en stor följarbas som i sin tur kommunicerar och rekommenderar produkten eller 
tjänsten ut till sina följare. Det handlar inte om ifall företag ska använda influerare i sin 
marknadsföring utan snarare om vilken strategi företagen ska ha när de använder influerare. 
Woods (2016) skriver att marknadsföring via sociala medier ger upp till elva gånger så stor ROI 
som traditionell marknadsföring. När företag hittar vilka influerare de ska samarbeta med så går 
de ofta genom en influerar-byrå som ger förslag på vilka influerare som skulle passa företagets 
produkter, dessa byråer hjälper även till med att förhandla fram ett avtal mellan företaget och 
personen. När en influerare lägger upp en bild på sig tillsammans med företagets produkt ser 
influerarens följare det, och en snöbollseffekt börjar då följarna repostar och skickar vidare bilden. 
På så sätt når företaget ut till ännu fler kunder än bara de som följer influeraren. Marknadsföring 
via influerare blir på så sätt en kraftfull word of mouth spridning, vilket även Constantinides 
(2014) med den andra underkategorin till det aktiva tillvägagångssättet, menar leder till att fler 
personer köper produkten. Det är enligt Woods (2016) viktigt att både företag och influerare är 
tydliga med att de har ett samarbete redan från början, genom att till exempel skriva “ad” eller 
“sponsored” i inlägget så att den informationen inte kommer fram i efterhand, det kan leda till 
ekonomisk förlust genom misstro från kunderna för båda parterna (Woods 2016). Enligt Woods 
(2016) är marknadsföring via influerare ett relativt nytt marknadsföringsverktyg som forskare 
håller på att forska mer om idag. 

2.7 Teoretisk argumentation  
Vi har i detta kapitel presenterat en teoretisk argumentation för kärnan av arbetet och vad som 
kommer ha en central roll i studien. Respektive del anser vi underlättar förståelsen för uppsatsens 
innehåll. 
 
Det som utgör kärnan i vår uppsats är Constantinides (2014) hantering och val av 
marknadsföringskanaler via sociala medieplattformar med olika typer av processer och modeller 
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för en lyckad marknadsföringsstrategi. De andra teorierna är marknadsföringsverktyg som 
kompletterar grunden till marknadsföringen via sociala medier med fyrstegsprocessen, 
kanalkombinationer, STP, digitalt innehåll och influerare. Detta är få av många teorier inom 
marknadsföring, detta avsnitt är relevant eftersom vi undersöker betydelsen av den 
marknadsföringen som sker i det dynamiska klimatet vi lever i. I redogörelse av marknadsföring 
är det främst begreppet sociala medier samt hanteringen och val av interna processer inom 
företaget som är relevant för analysen. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel kommer den metod som ligger till grund för arbetet att presenteras. Metoden 
ämnar förklara hur det tidigare nämnda problemet ska undersökas. Inledningsvis kommer val av 
undersökningsmetod och studiens ansats att presenteras. Därefter följer en presentation av 
fallföretaget, intervjuguiden, datainsamling, tillförlitlighet och äkthet och analysmetod. Kapitlet 
avslutas med metodkritik där kritik mot val av metod beskrivs.  
 
 
Vi har genomfört en undersökning på ett B2C företag inom modebranschen. I studien undersökte 
vi hur företagets interna processer går till när de väljer och hanterar vilken 
marknadskommunikation de ska använda för att nå ut till deras tilltänkta målgrupp genom digitala 
marknadsföringskanaler via sociala medier. För att ta reda på detta har vi därför, givet syftet i 
uppsatsen, valt att genomföra en fallstudie på ett företag som har använt sig enbart av 
marknadsföring via sociala medier och ta reda på vilka interna processer företaget gått igenom vid 
val och hantering av marknadsföringskanaler och marknadskommunikation. Vi har studerat vad 
olika vetenskapliga artiklar säger om marknadskommunikation och marknadsföringskanaler via 
sociala medier. Enligt Jacobsen (2007) så är metod en pragmatisk inställning som innebär att det 
är omöjligt att svara på vilken metod som är bäst, argumenten är snarare att vissa ansatser är 
svagare och vissa starkare. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för vi ansåg att det var 
mest relevant givet syftet i uppsatsen. 

3.1 Kvalitativ metod 
I kvalitativa undersökningsmetoder läggs vikt på att formulera frågeställningar som är nyanserade 
och leder till att respondentens egna uppfattningar och synsätt är i fokus. Intresset för 
respondentens svar ligger i dennes perspektiv och sättet att se saker och ting på. I kvalitativa 
undersökningar ses följdfrågor och avvikande från intervjuguiden som någonting önskvärt då det 
ger kunskap om vad respondenten anser vara viktigt. Svaren som eftersträvas är fylliga och 
detaljerade, samt att intervjuer kan ske upprepade gånger (Bryman 2011). Dessa aspekter är 
viktiga att tänka på under uppsatsen när vi använder oss av den kvalitativa metoden. 
 
Det datainsamlingsverktyg vi valt att använda är en kvalitativ undersökning i form av först en 
strukturerad mailintervju som skickats till sociala mediechefen på fallföretaget. Sedan genomförs 
en semistrukturerad telefonintervju med sociala mediechefen. Vi har också skickat ut 
strukturerade mailintervjuer till noga utvalda respondenter i företaget vilket är ett strategiskt val 
för att stärka uppsatsen. Dessa intervjuer är uppsatsens primärkällor. Vi har tagit del av en 
semistrukturerad inspelad intervju med Grand Franks VD Erik Bergström från en podcast. Fokus 
kommer ligga på företagets marknadsföring vilket omfattar deras interna processer vid val och 
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hantering av marknadsföringsskanaler samt marknadskommunikation. Metoden är ett hjälpmedel 
för att ge beskrivning av verkligheten  (Jacobsen 2017).  

3.2 Abduktivt synsätt 
Uppsatsen genomförs på ett abduktivt sätt, det vill säga att uppsatsen bygger på en växelverkan 
mellan induktion och deduktion. Vi rör oss mellan teori och empiri i uppsatsen, detta i likhet med 
vad Jacobsen (2017) menar är den abduktiva ansatsen.  
 
Vi observerade ett problem inom marknadsföring via traditionella marknadsföringskanaler och 
som även till viss del är ett problem inom sociala medier. Problemet är de interna processerna 
inom företag och deras val av marknadsföringskanaler. Fenomenet är att vissa företag 
marknadsför produkter och tjänster genom marknadsföringskanaler till en bred massa istället för 
att använda kostnadseffektiva kanaler till en specifik målgrupp. Detta mynnade ut i en intressant 
forskningsfråga. Efter detta uppstod ett fåtal antaganden om marknadsföringskanaler och 
marknadskommunikation i sociala medier. Slutligen ledde detta till ett genomförande av en 
fallstudie på ett företag.  
 
I följande stycke ska vi förklara hur vår abduktiva arbetsgång har gått till. I början av arbetet läste 
vi ett dussintals vetenskapliga artiklar inom ämnet marknadsföringskanaler och 
marknadskommunikation inom sociala medier för att få en förkunskap om ämnet. Efter att ha läst 
artiklarna och valt ut de som ansågs relevanta för arbetet utformades en intervjuguide baserat på 
den förkunskap vi lärde oss i början av arbetet. Under arbetets gång analyserade vi löpande både 
empirin och teorin och växlade mellan dessa och insamlade dessutom både ny teori och empiri 
under arbetets gång. I enlighet med Jacobsen (2017) så präglas en abduktiv ansats av en växling 
mellan teori och empiri löpande i texten.  
 
Vi bestämde oss för att ha en abduktiv ansats tidigt i uppsatsen eftersom att vi ansåg att det var 
passande givet studiens syfte, vilket har inneburit att vi har arbetat parallellt med teori och empiri. 
En fördel med abduktiv ansats är att forskaren har möjlighet att ändra riktning och inte är bunden 
att följa en exakt metod (Bryman & Bell 2011).  
 
Alvesson och Sköldberg (2007) menar att ”Abduktion torde vara den metod som i realiteten 
används vid många fallstudiebaserade undersökningar” (s. 55). Därför anser vi att uppsatsen är 
mest naturligt lämpad för ett abduktivt synsätt givet studiens syfte. 

3.3 Presentation av företaget Grand Frank  
Grand Frank är ett företag som säljer moderiktiga herrkläder och accessoarer. Grand Frank 
grundades år 2014 av Erik Bergström som idag är bolagets VD. Idén till företaget utmynnades när 
Bergström bodde i Nya Zeeland. Bergström tyckte att hans kollegor i Nya Zeeland var välklädda 
men att många klädde sig likadant, vilket han ansåg var tråkigt. Han ville komma på nya sätt att 
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sticka ut med sin klädsel och tog därmed kontakt med en skräddare som började sy slipsar och 
skapa olika accessoarer. Därefter insåg Bergström att det fanns en efterfrågan av de här 
produkterna på marknaden och startade upp en hemsida där han började sälja sina kläder och 
accessoarer (Erik Bergström 2018). Bolaget har idag ingen fysisk butik utan använder sig enbart 
av e-handel. Grand Frank har idag 6 st. anställda och omsatte år 2017 drygt 25 miljoner kronor 
med ett resultat på 0,8 miljoner kronor. Det finns idag en VD i företaget, en Chief operating 
officer, en logistik- och inköpsansvarig, en kundtjänstchef, en sociala mediechef och en 
ekonomichef (Alla bolag 2018). Grand Franks vision är att fortsätta möjliggöra för män att 
uttrycka sin individualitet genom deras moderiktiga kläder (Grand Frank 2019). 

3.3.1 Motivering till val av företag 
Motiveringen till att välja Grand Frank är för att de har ökat sin omsättning snabbt sedan starten 
2014 (Alla bolag 2018). Ytterligare en motivering till att Grand Frank är ett passande företag att 
intervjua är för att de har vuxit snabbt på de största sociala plattformarna Facebook och Instagram 
(se tabell 1). Grand Frank är ett bolag som endast använder sociala medier som 
marknadsföringsverktyg. 
 

Företag Grand Frank 

Grundades år 2014 

Antal anställda 6 

Följare på Instagram 385 000 

Gillamarkeringar på Facebook 56 064 

Omsättning år 1 (tkr) 3 729 

Omsättning år 2 (tkr) 16 771 

Omsättning år 3 (tkr) 22 192 

Omsättning år 4 (tkr) 25 271 

Placering i huvudbransch enligt ratist.se 48 

Tabell 1. Grand Frank AB information hämtad från allabolag.se, Instagram, Facebook och 
ratsit.se.  

3.3.2 Kritik mot val av fallföretag 
Fallföretaget Grand Frank placeras på plats 48 i deras bransch vid mätning av omsättning per 
anställd. Således finns det 47 andra företag som presterar bättre i samma bransch jämfört med 
Grand Frank (Ratsit 2018). Däremot uppfyller inte de andra företagen de avgränsningar vi har i 
uppsatsen. Avgränsningarna för uppsatsen är småföretag med mindre än 50 anställda och som 
omsätter mindre än 10 miljoner euro per år (Upphandlingsmyndigheten 2018). 
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3.3.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera marknadsföringen hos ett svenskt B2C företag 
verksamma inom herrmodebranschen, och gå in djupare på deras marknadsföring inom sociala 
medier ur företagets perspektiv. Jacobsen (2017) menar att avgränsningen ska avgränsa det som 
studeras utifrån tid, rum eller andra variabler. Med andra variabler kommer vi använda oss av de 
interna valen av marknadsföringskanaler samt hur interna processerna för att använda sociala 
medier. För att tratta ner arbetet har vi valt att endast rikta in oss på herrmodebranschen och B2C. 
För att stärka legitimiteten i uppsatsen har vi försökt att nå ett av företagets största konkurrenter 
men inte fått något svar, därmed har vi valt att avgränsa oss till ett företag. Vi har undersökt ett 
företag som är ett små företag och i studien kommer samlingsnamnet små företag definieras som 
ett företag som har färre än 50 anställda och omsätta under 10 miljoner euro 
(Upphandlingsmyndigheten 2018). Valet av avgränsning till små företag baseras på att resultatet 
från den här studien förmodligen inte går att applicera på ett stort företag då förutsättningar i form 
av bland annat resurser skiljer sig åt mycket.  

3.4 Intervjuguide 
Intervjuguide (se bilaga 1-5). En kvalitativ intervju kan innehålla olika grader av öppenhet. Innan 
intervjun genomförs skapas en intervjuguide att ha till hjälp vid intervjutillfällena. Intervjuguiden 
används för att säkerhetsställa att inga frågor eller teman ska glömmas bort. Vanligtvis är 
intervjun strukturerad till en viss grad. Förstrukturering innebär att den som håller i intervjun i 
förväg bestämmer de element som känns relevanta i uppsatsen, och koncentrerar frågorna särskilt 
på dessa teman i intervjun. Intervjuguiden är en sluten form av datainsamling och den avviker från 
den kvalitativa metodens ideal, men motargumenten är att det alltid förekommer en viss 
förstrukturering även om det är omedvetet enligt Jacobsen (2017). Vi började med att utforma 
intervjufrågor utifrån den teori vi inhämtat. Frågorna utformades på ett så objektivt sätt som 
möjligt för att inte påverka resultatet. Frågorna anpassades efter respektive respondents befattning 
i företaget för att få så pålitliga och relevanta svar som möjligt, detta gjordes därför att alla 
respondenter är experter på sitt område och inte nödvändigtvis besitter svaren på alla våra frågor. 
De mailintervjuer som genomförts har varit strukturerade, medan frågorna i den semistrukturerade 
telefonintervjun var öppnare för att lämna plats för respondentens egna tankar och reflektioner. 
Möjligheten till öppenhet i respondentens svar gör att telefonintervjun blir mindre ledande även 
om en förstrukturering har förekommit. Vi har även skickat tillbaka svaren från telefonintervjun 
och mailintervjuerna till Grand Frank för att bekräfta att vi uppfattat svaren korrekt.  

3.5 Datainsamling 
Kvalitativa forskare samlar in stora mängder av data för att stärka uppsatsen. Kvalitativa intervjuer 
har använts under arbetet eftersom denna form av intervju är flexibel. Bryman och Bell (2011) 
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menar att en kvalitativ intervju har inriktning på intervjuobjektets ståndpunkter. Enligt Bryman 
och Bell (2011) är syftet med kvalitativa metoder att generera detaljrika svar.  
Eftersom att vi först genomförde strukturerade mailintervjuer som formades efter de fyra 
nyckelpersonerna i företaget samlades en stor mängd data. Intervjupersonerna fick frågor skickade 
på mail och fick möjligheten att ge deras egna syn på Grand Franks interna processer inom 
företaget. För att sedan erhålla ännu mer detaljrika svar så följde vi upp med en semistrukturerad 
telefonintervju med sociala mediechefen där han tilläts att prata mer fritt om Grand Frank. 
Telefonintervjun transkriberades sedan. 
 
Forskningsintervjun utgör en strategi för datainsamling i både kvalitativ och kvantitativ forskning, 
den strukturerade är på intet sätt den enda form av intervju som finns. Men är det vanligaste och 
viktigaste i samband med surveyundersökningar eller kvantitativ forskning överlag (Bryman & 
Bell 2011). Anledningen till att vi genomförde strukturerade mailfrågor med fyra av sex anställda 
i företaget var för att vi ville stärka uppsatsen med svar med så många nyckelpersoner som möjligt 
i företaget. Ytterligare en anledning var att sociala mediechefen menade att telefonintervjuer med 
övriga anställda i företaget skulle ta upp för mycket tid för dem och att han hade generellt sätt 
bättre koll på just processerna kring val av kanaler och kommunikationssätt.  
 
Strukturerade mailintervjuer gjordes med Erik Bergström VD/ägare, Sebastian Tomic chief 
operating officer (COO)  samt Olof Engh sociala mediechef. En strukturerad mailintervju 
skickades även till William Gebriel ekonomichef, men han hänvisade oss till företagets COO då 
han ansåg att Tomic kunde tillföra bättre svar på dessa frågor. Den uppföljande semistrukturerade 
intervjun som gjordes med Olof Engh eftersom att han är vår kontaktperson och har ansvaret inom 
sociala medier som vi tycker är mest relevant för uppsatsen, han är även suppleant i Grand Frank 
AB. 

3.5.1 Primärkällor  
Den första intervjun som genomfördes i form av en strukturerad mailintervju bestod av 
intervjufrågor som har gjorts på förhand och respondenten svarade på frågorna (se bilaga 1). Den 
andra intervjun uppfylldes i form av en semistrukturerad inspelad telefonintervju (se bilaga 2). I 
den senare typen av intervjuer så menar Bryman (2011) att det kommer att finnas möjlighet att 
ställa följdfrågor och respondenten kommer att ha möjlighet att svara på intervjufrågorna med 
större frihet. Den tredje insamlingen av kvalitativ data som genomförts består av strukturerade 
mailintervjuer till de resterande cheferna i Grand Frank som ville delta i arbetet, där 
intervjufrågorna anpassats till chefernas position i företaget (se bilaga 3-5).  
 
Följande tabell visar vilka av de anställda som deltog i den kvalitativa undersökningen. 
 

Namn Erik Bergström Olof Engh Sebastian Tomic William Gebriel 

Position i 
företaget 

VD Sociala 
medie chef 

Chief operating 
officer (COO) 

Ekonomichef 
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Strukturerad 
mailintervju 

Ja Ja Ja Nej, vidarebefordrad 
till Sebastian Tomic 

Semistrukturerad 
telefonintervju, 
längd (min)  

Nej Ja, 45 min Nej Nej 

Datum 2018-12-19 2018-12-02 
2018-12-14 

2018-12-17 2018-12-16 

3.5.2 Sekundärkällor 
Sekundärkällor används i uppsatser för att stödja legitimiteten (Jacobsen 2017). Den här uppsatsen 
har utförts med ett vetenskapligt synsätt som refererar och analyserar utifrån kurslitteratur och 
vetenskapliga artiklar. Vi har även hämtat information från en inspelad intervju med Erik 
Bergström som är VD och grundare av Grand Frank i form av en podcast. I podcasten berättar han 
mer om Grand Frank och hur de arbetar internt med marknadsföringen via sociala medier. 

3.6 Tillförlitlighet och äkthet 
Under det här avsnittet ska tillförligheten och äktheten granskas. Tillförlitlighet kan delas upp i 
fyra underkategorier. Den första kategorien är trovärdighet som innebär att ifall det finns många 
olika typer av beskrivningar av verkligheten så är det trovärdigheten i forskarens beskrivning som 
avgör hur pass acceptabel den är i andra människors perspektiv. För att skapa trovärdighet menar 
Bryman (2011) att tidigare forskning ska säkerställas och analyseras med resultat som insamlats 
från de kvalitativa undersökningarna. Vi har läst igenom och sållat ut vetenskapliga artiklar som 
anses relevanta för studien, för att sedan analysera dessa med empirin.  
 
Den andra underkategorin är överförbarhet. Överförbarhet innebär huruvida forskningen är 
överförbar till andra liknande fall eller till andra tidpunkter (Bryman 2011). I uppsatsen genomförs 
utförliga beskrivningar av företagets interna processer vid val och hantering av 
marknadsföringskanaler som i sin tur genom den insamlade informationen leder till möjlig 
applicering av dessa interna processer för andra företag i en liknande situation.  
 
Sedan kommer underkategorin pålitlighet som innebär att uppsatsen ska ses över med ett 
granskande synsätt. Ett granskande synsätt i sin tur menar att en komplett tillförlitlig rapportering 
av alla de processer som gjorts säkerställs (Bryman 2011). I uppsatsen har vi noggrant rapporterat 
processer för hur vi har gått tillväga och försökt säkerhetsställa pålitligheten så mycket som 
möjligt genom att granska studien som enligt Bryman (2011) är viktigt för en uppsats. Uppsatsen 
samlar information från olika personer med olika roller i företaget. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera är den sista underkategorin som innebär att forskaren försöker 
garantera att han eller hon har handlat i god tro. Det ska framgå att forskaren inte medvetet har 
låtit åsikter och/eller teori påverka svaren och slutsatserna från en undersökning (Bryman 2011). 
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När intervjufrågorna utformades försökte vi hålla frågorna så objektiva som möjligt, vi skickade 
sedan in dem till vår handledare för att få konstruktiv kritik på huruvida vi kunde förbättra 
frågorna. Därefter reviderade vi intervjufrågorna innan vi skickade dem till respondenterna. Trots 
att vi reviderade intervjufrågorna finns en viss tendens till att vara ledande i frågorna vilket vi 
dock menar skett omedvetet. 
 
Inom den kvalitativa forskningen så används även begreppet äkthet som innefattar fem kriterier. 
Det första kriteriet är rättvis bild där forskaren ska ställa sig frågan huruvida undersökningen 
behandlar respondenternas åsikter och uppfattningar rättvist (Bryman 2011). Detta har gjorts 
genom att skicka transkriberingen och empirin till företagets respondenter för att de ska ha 
möjlighet att bekräfta och ändra sina svar om de inte uppfattats korrekt. Det andra kriteriet är 
ontologisk autenticitet som frågar författaren hur undersökningen hjälper respondenterna att få 
bättre förståelse för den miljö och situation de befinner sig i (Bryman 2011). Detta gjordes för att 
företaget ska få en ökad förståelse för hur viktigt det är med val och hantering av interna 
processer. Sedan kommer ytterligare ett kriterium som är pedagogisk autenticitet. Pedagogisk 
autenticitet ifrågasätter huruvida undersökningen har bidragit med en bättre bild av hur de andra 
personernas upplevelse är i den miljön (Bryman 2011). Vi har därför intervjuat flera 
nyckelpersoner i företaget för att se olika perspektiv från olika personers upplevda miljöer. Det 
fjärde kriteriet är katalytisk autenticitet som menar till ifall undersökningen har bidragit med att 
respondenterna kan ändra sin situation (Bryman 2011). Grand Frank har fått en ökad medvetenhet 
om sina interna processer i och med arbetet och har därav möjligheten att ändra sina interna 
beslut. Vilket går att vävas in i det sista kriteriet, där Bryman (2011) tar upp frågan huruvida 
respondenterna fått möjlighet att vidta de åtgärder som krävs, det steget kallas taktisk autenticitet.  

3.7 Analysmetod 
I analysmetoden analyserade vi utifrån vårt empiriska material kopplat med vår teoretiska 
referensram. Teorier och modeller har tillämpats och vävts in i fallföretagets perspektiv och 
applicerats på fallföretaget. Organisationens val och hantering av interna processer med hjälp av 
kopplingar till teorin analyseras. Analysen leder sedan fram till slutsatsen där vi svarar på syftet. 
Under analysens gång har ny teori som ansetts vara relevant givet empirin insamlats och 
analyserats. Vi har valt att transkribera den strukturerade telefonintervjun, med det menas att vi 
följt upp intervjun och skrivit ned vad som spelats in via telefon för att lättare kunna analysera 
materialet. 

3.8 Metodkritik 
Kvalitativa metoder anses vara mycket subjektiva på grund av att forskaren styr vad som anses 
vara relevant och hur de tolkar informationen (Bryman & Bell 2013). Vi valde därför att ställa 
frågor så objektivt som möjligt. Trots att våra intentioner var att hålla frågorna så objektiva som 
möjligt resulterade det i att vi till viss mån kan uppfattas som ledande i vissa frågor vilket kan ses 
som en svaghet i studien. Ytterligare kritik mot metoden är att vi har valt att genomföra flera 
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intervjuer via mail. För att stärka metoden och valet av kvalitativa mailintervjuer genomförde vi 
en semistrukturerad telefonintervju, eftersom att respondenterna i mailintervjuer kan ge korta och 
inte tillräckligt välutvecklade svar för uppsatsen. Enligt Bryman och Bell (2013) brukar forskare 
ibland kritisera kvalitativa undersökningar för att det är alltför impressionistiska och subjektiva. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras empirin utifrån resultatet av de strukturerade mailintervjuerna samt 
den semistrukturerade telefonintervjun. 
 

4.1 Erik Bergström VD/ägare av Grand Frank 
Erik som är VD och ägare av Grand Frank svarar i den strukturerade mailintervjun att Grand 
Frank kommer att jobba mer med Youtubeprofiler som influerare. Bergström menar att dessa har 
en grundligare kontakt med sina följare och då är följarna mer känslomässigt involverade i 
influeraren som person. Bergström berättar att det är många företag som har börjat använda sig av 
längre och mer djupgående samarbeten med influerare och fokusera på ett grundligt samarbete 
med ett fåtal utvalda. Bergström menar att stora influerare är ytliga med sitt budskap och de har 
tidigare jobbat tillsammans med influerare genom att göra engångsamarbeten, det vill säga när de 
lägger upp en bild, taggar företaget i inlägget och får en summa pengar. För mycket av den typen 
av inlägg leder till att följarna inte riktigt bryr sig. Grand Frank kommer därför att arbeta mer 
djupgående med en youtubeprofil inom herrmode där influeraren kommer att ta fram en egen 
kollektion tillsammans med Grand Frank. Bergström förtydligar att han tyvärr inte kan uppge 
något namn innan samarbetet blir officiellt. Bergström berättar att man ser en tydlig trend att 
influerare som agerar som privatpersoner har större framgång i marknadsföringen av deras 
produkter. 
 
Bergström berättar att de alltid vill testa nya kommunikationskanaler och börjar därför smått, får 
de bra ROI på insatserna så skalar de upp till större samarbeten och utökar budgeten. Grand Frank 
kommer att fortsätta satsa hårt på den svenska marknaden eftersom att det är ett av de länder där 
det finns mycket stora möjligheter när det kommer till betald marknadsföring, berättar Bergström. 
Vi ligger långt efter i Sverige när det kommer till förhållandevis nya annonsplatser som 
exempelvis Facebook. Bergström berättar att de har 2,5 gånger högre ROI på Google ads i Sverige 
än vad de har i USA. Han menar också att det spelar roll att Grand Frank är ett svenskt bolag och 
därför får bättre resultat på hemmaplan. Grand Frank kommer att satsa hårdare på att penetrera 
den tyska marknaden som är en konkurrensutsatt marknad. Grand Frank kommer år 2019 göra 
mer samarbeten med influerare, där sortimentet kan skilja sig ganska kraftigt gentemot deras 
ordinarie sortiment. De kommer även lansera en renodlad “summer-shop” på hemsidan där det 
kommer finnas ett sortiment anpassat för sommaren men lättare tyger och shorts. Vidare berättar 
Bergström att företaget redan från start har lyckats hitta ett sortiment som särskiljer sig från många 
andra. De var även enligt Bergström en av de första i Sverige med att satsa hårt på blommiga 
skjortor i trendens lina. Med tanke på att de är ett litet bolag har de även kunnat anpassa sig fort 
till nya trender, både inom produktsortimentet och genom sättet de kommunicerar och 
marknadsför varumärket, avslutar Bergström. 
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4.2 Sebastian Tomic, COO på Grand Frank 
I den strukturerade mailintervjun med Sebastian Tomic som är Chief operating officer så ställdes 
frågor om bland annat hur Grand Frank engagerar sina följare på sina sociala medier. Tomic 
menar att Grand Frank försöker få in deras följare i deras varumärke. De frågar bland annat vad 
kunderna tycker om nya släpp som Grand Frank tänker göra, och ger kunderna möjlighet att rösta 
på vilka produkter de tycker bäst om. De försöker även interagera med deras kunder genom deras 
inlägg på sociala medier som Facebook och Instagram. Företaget försöker skapa en 
tvåvägskommunikation menar Tomic. Vidare berättar Tomic att sättet de jobbar med influerare är 
genom samarbeten med stora influerare. De jobbar inte med influerare på det sättet att de ger ut 
kläder, utan försöker göra djupgående samarbeten där influerare får vara med och bestämma hur 
kläderna ska se ut och tar fram produkterna i samarbete med Grand Frank för att sedan promota 
dem själva.  
 
Tomic besvarade även vår fråga om hur stor andel han uppskattar att Grand Franks samarbeten 
med influerare kommer bidra med under 2019, varpå han svarade att det förväntas ge en 
omsättningsökning på 5 miljoner kronor till Grand Frank. Under 2019 berättar Tomic att de 
kommer göra ett samarbete med en amerikansk youtubeprofil som de anser är en influerare med 
en stor följarskara som kan tänkas gilla Grand Franks produkter. Därefter ska Grand Frank 
fortsätta att leta efter influerare som passar deras varumärke och menar på att det ständigt dyker 
upp profiler som kan vara intressanta att ta kontakt med. I slutet av mailintervjun skriver Tomic att 
de avvaktar när det kommer till nya kommunikationskanaler för tillfället, istället försöker de 
använda sig av 3 huvudsakliga kommunikationskanaler som de vill bli riktigt bra på . 

4.3 Olof Engh, Sociala mediechef på Grand Frank 
I den initiala mailintervjun med Olof Engh, Sociala mediechef på Grand Frank så ställdes frågor 
om företagets marknadskommunikation, marknadskanaler och deras interna processer. Grand 
Franks omsättningsmål för 2019 är 30 MSEK vilket skulle innebära en ökning på 25% från årets 
omsättning. Företaget lägger idag cirka 3 MSEK på marknadsföring vilket är cirka 15% av den 
totala omsättningen. Även nästa år är planerna att satsa lika mycket pengar procentuellt på 
marknadsföring. Dock vill företaget satsa mer på djupgående samarbeten med olika typer av 
influerare. Med djupgående samarbeten menar de samarbeten där influeraren får ta fram en hel 
kollektion hos Grand Frank och själv driva försäljningen, istället för att influeraren lägger upp ett 
par bilder när de har på sig kläder från Grand Frank mot betalning.  
 
För att mäta avkastningen på marknadsföring på sociala medier mäter de främst trafik och 
konverteringsgrad samt return on investment (ROI) på den trafiken, det är det mest relevanta 
nyckeltalen (KPI) enligt Engh. Av de kapital företaget investerar i marknadsföring via sociala 
medier får de tillbaka 3-5 gånger investerat kapital. Anledningen till att Grand Frank enbart har 
valt att marknadsföra sig på sociala medier menar Engh har att göra med att sociala medier ger 
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mycket bättre effekt än att marknadsföra sig via traditionella medier. Respondenten tillägger att vi 
inte kommer att få se företaget annonsera i traditionella medier under 2019. Den 
marknadsföringskanal som har givit bäst avkastning rent ekonomiskt under året som gått är 
Facebook, följt av Instagram, Pinterest och Twitter.  
 
Grand Frank ser sig själv som sin största konkurrent, inte andra företag. Det beror på att företagets 
framtid alltid beror på de anställda inom företagets insatser, och det är det som avgör huruvida det 
går bra eller dåligt för företaget. För att ligga steget före andra företag inom samma bransch jobbar 
Grand Frank med att vara i framkant när det gäller design och produktion, en annan viktig del är 
att försöka ha en innovativ strategi på sociala medier. Hur företagets processer såg ut för att 
komma fram till dagens marknadsstrategi är ett resultat av flera års hårt arbete i kombination med 
omvärldsfaktorer, till exempel Facebooks och Instagrams algoritmer. Engh upplever inte att de når 
alla människor genom de marknadsföringskanaler de har idag, men de har inte heller resurser till 
det. Grand Frank hade till exempel gärna öppnat en fysisk butik men de anser inte att det skulle 
vara ekonomiskt försvarbart i och med att det är ett litet företag. För att ge kunder förmåner 
använder sig företaget ibland av rabatter.  
 
Vidare fick respondenten beskriva företagets tilltänkta målgrupp som respondenten beskrev som 
män i åldrarna 20-40 år i mellanstora och stora städer med intresse för mode, träning och idrott. 
Om en kund blir missnöjd försöker Grand Frank alltid att lösa det uppkomna problemet, ett 
exempel på det är ifall att en kund får en trasig skjorta skickar Grand Frank alltid ut en ny direkt. 
För att hitta nya kommunikationssätt att nå befintliga och nya kunder försöker företaget att se 
vilka innovativa möjligheter som dyker upp, idag använder sig företaget mycket av Instagram 
stories som är ett av de nyaste kommunikationssätten företaget har anammat. För att skapa 
intressant och engagerande material på Grand Franks sociala medier har företaget valt att endast 
använda eget material, vilket är svårt att ta fram i de mängder som krävs.  
 
I den uppföljande intervjun med Olof Engh i form av en semistrukturerad telefonintervju ställde vi 
följdfrågor som utformats efter Enghs svar i den initiala intervjun. Den första frågan berörde 
målgruppen och Engh berättade hur företaget kommit fram till målgruppen 20-40 år, han menar 
att Grand Franks tilltänkta målgrupp är baserad på den initiala målgruppen som handlade hos dem. 
För att veta vilka som handlar av företaget använder de främst Google analytics. I Google 
analytics delas de som handlar av företag upp i målgrupper, till exempel 15-24, 24-35 och så 
vidare, det var genom den informationen som Grand Frank satte sin målgrupp till 20-40 år. De får 
även reda på information om målgruppen genom att se vilka som taggar Grand Frank i sina bilder 
på sociala medier. När Grand Frank blir taggade i bilder menar Engh att det är lätt för företaget att 
se vilka som är intresserade av företagets produkter och lätt att se tydligt vilka typer av människor 
de är. Kläderna Grand Frank säljer är enligt Engh innovativa, med mycket mönster och de riktar 
sig generellt till en något yngre målgrupp. Engh tror att en stor anledning till det är att en person 
under 20 år ofta har för lite kapital för att köpa deras produkter och att män över 40 år ofta vill ha 
mer subtila mönster. Vart kunderna befinner sig geografiskt har företaget också fått fram via 
Google analytics, där det går att se att de flesta kunderna bor i storstadsregioner som Stockholm, 
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Göteborg, Malmö, men även Örebro, Karlstad, Umeå och Luleå. Enghs egna analys över varför 
Grand Franks kläder är mest populära i storstäder är för att folk kan bli intresserade av kläderna 
ifall de ser att någon annan har dem, och det är större chans att se någon som bär märket på en ort 
där det bor fler invånare. När Grand Frank började med att annonsera på Facebook så testade de 
att marknadsföra till olika målgrupper, bland annat till folk som gillar musik, mode, idrott och 
kultur med flera. De insåg snabbt att det var målgruppen som gillar idrott och träning som var den 
målgrupp som fungerade bäst. Vilket Engh menar är intressant, han tror att det beror på att de som 
handlar Grand Franks produkter är intresserade av mode, men inte kan så mycket om det, han tror 
att målgruppen bara vill ha en snygg och cool skjorta. Varför de personer som är intresserade av 
idrott och träning är intresserade av Grand Franks produkter har Engh ingen aning om, men han 
påstår att det är ett samband som syns tydligt.  
 
Vidare ber vi Engh beskriva mer ingående hur företaget har tänkt med sina samarbeten med 
influerare och hur han menar att influerare ska driva försäljningen som Engh beskrev i den initiala 
intervjun. Engh upplever inte att det genererar bra försäljning att enbart skicka en skjorta och 
pengar till en influerare som lägger upp någon bild på kläderna i sina sociala medier, det är 
någonting de har testat tidigare. Grand Frank vill därför satsa på djupgående samarbeten med 
influeraren där de tillsammans tar fram kollektionen. Det är sedan influeraren som driver 
försäljningen av produkterna och den personen får då även mer betalt eftersom att det är ett större 
samarbete. Det har blivit en stor trend inom i klädbranschen och många företag gör så idag. Ett 
tidigare samarbete Grand Frank har gjort är med Tutto Balutto som är en podcast. När Grand 
Frank ska välja vilka influerare de ska samarbeta med så ser de gärna att influeraren har ett 
“riktigt” jobb, för då blir följarna mer engagerade i den personen. Engh menar att det inte är 
många influerare som kan leva på att bara vara influerare, framförallt när det gäller killar. Vidare 
menar Engh att följarna till en influerare som tar modebilder inte tenderar att vara lojala och 
dedikerade, det är många fejkföljare och de bryr sig inte så mycket. Engh tar Tutto Balutto som ett 
gott exempel på bra influerare att samarbeta med, då de har en genuin målgrupp som gillar fotboll 
och eftersom att de har en podcast så är det enklare att driva följarna till att köpa någonting. Nästa 
år kommer Grand Frank att ha ett samarbete med en amerikansk influerare som Engh anser har en 
lojal följarskara som bryr sig.  
 
Grand Frank gör inga stora skillnader på geografiska avstånd när de väljer sina influerare. En 
influencer i USA kan välja andra material och mönster än en influerare i till exempel Norden, men 
det beror mer på influerarens personliga preferenser. Grand Frank gör alltid en research innan de 
inleder ett samarbete med en influerare för att se vart personen har sin följarbas. Det kommande 
samarbetet med den amerikanska influeraren antas ge mycket försäljning i engelskspråkiga länder 
som USA, England och Australien. Han har även en stor följarbas i Europa. 
 
Engh svarade att Grand Frank använder KPI när de vill se hur mycket lönsamhet en investering 
ger, de använder då nyckeltalen ROI för att se hur mycket företaget tjänar på respektive kanal. 
Grand Franks ROI brukar ligga på mellan 3-5 gånger investerat kapital. Vilket innebär att ifall de 
lägger 100 kr på marknadsföring brukar de få tillbaka 300-500 kr. Engh tycker att det är bra, får de 

29 



tillbaka mer så blir de glada och får de tillbaka mindre så måste de justera eller stänga av annonsen 
och ta till någon form av åtgärd. För att få fram statistik på ROI använder sig Grand Frank både av 
Facebooks egna verktyg och av Google analytics. Med de verktygen går det att se tydligt hur 
mycket pengar som lades ner, hur många de nådde ut till, hur många klick annonsen fick och hur 
många av de klicken som ledde till köp. Engh menar att det är det mest relevanta att titta på för 
företag, men han påstår även att många andra e-handlare använder sig av brand awareness, det vill 
säga att kunden ska köpa produkter eller tjänster av företaget för att kunden känner igen 
varumärket eller företaget. Engh påstår dock att det är betydligt svårare att se hur det leder till 
försäljning. Vidare frågade vi om Engh visste hur stor ROI som kommer från respektive plattform, 
varpå han svarade att han inte visste det exakta siffrorna. Han menar att Facebook och Instagram i 
princip är samma, eftersom att Facebook äger Instagram. Grand Frank använder samma annonser 
på Facebook som på Instagram, vilka är de två plattformarna som ger överlägset mest ROI. 
Facebook och Instagram står för 90% av företagets investerade pengar i sociala medier. Engh 
tillägger att Youtube kommer på tredje plats, före Pinterest. 
 
Anledningen till att Grand Frank använder sig av sociala medier istället för traditionella medier 
menar Engh är för att de traditionella medierna inte går att mäta på samma sätt. Till exempel går 
det inte att veta om en kund handlar i e-butiken efter att ha sett en annons på TV eller om det är en 
kund som har hört talas om Grand Frank tidigare. Engh menar att det är betydligt lättare att mäta 
när företaget jobbar med digital annonsering, framförallt via Facebook, Instagram och Youtube så 
syns det tydligt om kunden besöker hemsidan på grund av annonsen eller kampanjen. Engh har 
tillsammans med Grand Franks VD Erik Bergström kommit fram till att de ska utesluta 
traditionella medier som resultat av fyra års arbete, ända från start så har de varit ett företag som 
jobbat med sociala medier, framförallt Instagram. De har testat att göra printannonser, men ingen 
reklam via tv eller radio. Dock ansåg de att printannonser inte var bra marknadsföring då de inte 
har någon aning om hur det gick, det är enligt Engh inte mätbart om de inte till exempel lägger in 
en kampanjkod. Engh hävdar att det genom traditionella medier går att se att intresset blir större 
och att det kommer in fler besökare, men det går ändå inte att härleda trafiken till en specifik 
kampanj.  
 
Engh förklarar vidare vad han menade i den initiala intervjun när han påstod att de inte anser att 
Grand Frank har några konkurrenter, utan att företaget är sina egna största konkurrenter. Han 
hävdar att Grand Frank arbetar på en marknad som är enormt stor, en mångmiljardindustri som 
knappt är mätbar. Han menar att de inte kan titta för mycket på andra företag och prata om hur 
många marknadsandelar de har eller inte har, det spelar ingen roll. Han tror inte att kunder väljer 
antingen Grand Frank eller till exempel Gant. Engh anser inte att de tävlar mot någon annan, och 
därför inte behöver agera utifrån andra företags handlingar. Däremot påverkar omvärldsfaktorer 
hur det går för Grand Frank. Om Facebook ändrar någonting hos sig, till exempel priset på 
annonser eller ändrar annonsformat så påverkar det Grand Frank otroligt mycket, enligt Engh 
påverkar det mer än vad andra företag inom branschen påverkar dem. Vidare berättar Engh att om 
han ska säga några potentiella konkurrenter så skulle det vara John Henric och Suitopia eftersom 
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att de säljer liknande produkter som Grand Frank. Även Neckwear är en konkurrent, även om de 
är återförsäljare och inte ett eget märke så säljer de skjortor av liknande design.  
 
Att ha en innovativ strategi på sociala medier handlar framförallt om att följa trender och vara 
aktiv när det kommer nya funktioner på sociala medier som till exempel Instagram stories eller att 
Facebook främjar inlägg i videoformat. Det är viktigt att ligga i framkant och fånga upp de nya 
funktionerna, det är någonting Grand Frank har lätt för eftersom att de är ett litet och lättrörligt 
företag. Engh berättar hur processerna för att hitta den valda marknadsstrategin har gått till. Grand 
Frank grundades på Instagram, innan de hade en e-handel. Bergström använde instagramkontot till 
att posta inspirationsbilder, under tiden kontot växte så började han även lägga upp tygprover och 
interagera följarna i företagets framväxt genom att be om feedback. Än idag är Grand Frank 
kundorienterade och de har under hela tiden företaget funnits stämt av med kunderna vad de gillar 
och så vidare. Engh menar att det viktigaste är att vara nära kunden och lyssna på dem, någonting 
han själv anser att de anställda på Grand Frank är bra på. Kunderna ska få tycka till om 
produkterna och till viss del vara med och bestämma vilka produkter som ska tas fram. Engh 
menar att det är en ständig förändringsprocess som de justerar efter omvärldsfaktorer som 
Facebooks algoritmer och så vidare. Det märks fort vad som fungerar eller inte på marknaden. 
Engh menar att det är viktigt för Grand Frank att ändra sig när de blir för stela, det har fungerat 
förut och kommer förmodligen fungera framåt. Engh menar att det hela tiden gäller att kunna 
justera och förändra företagets marknadsföringsstrategi. Vidare menar han att det inte går att veta 
när Facebook ändrar sina algoritmer, det märks dock fort och gäller att agera snabbt och anamma 
nya strategier. Enligt Engh är Grand Frank lyhörda på kundernas efterfrågan och agerar på det, 
några exempel på det kan vara om flera kunder efterfrågar skjortor med ett visst tryck eller en ny 
produktkategori. Grand Frank öppnar inte upp massa nya sätt att kommunicera med sina kunder 
utan håller sig till att vara lyhörda på de redan befintliga kommunikationskanalerna.  
 
De främsta kanalerna Grand Frank använder för kunder är att kunna lämna omdömen i mail, 
telefon, sociala medier och livechatt. För att skapa material till sociala medier krävs mycket 
material, det vill säga bilder och kreativt innehåll. Det pratas mycket om att innehåll ska vara 
aktivt, det finns Instagraminlägg, Instagramstories, Facebook organiskt, Facebookmarkandsföring, 
Facebook liveshow med flera. För att Grand Frank ska vara aktiva försöker de uppdatera båda 
deras två Instagramkonton, Grand Frank och Grand Frank watches, varje dag, det finns 
Instagramstories där de uppdaterar varannan dag på vardera konto. Engh säger att det är mycket 
tidskrävande och ibland dyrt att ta fram mer innehåll. På Facebook lägger de inte upp så mycket 
bilder, utan jobbar kontinuerligt med annonsering, det vill säga kampanjer, några gånger i veckan. 
På Pinterest uppdaterar Grand Frank med samma bilder som de har på Instagram, men istället för 
att uppdatera där ofta så lägger de ut många bilder på en gång cirka två gånger i månaden. 
Youtubematerial producerar de inte själva, där är det samarbeten med influerare som gör det. 
Engh berättar att de försöker sprida ut uppdateringarna på sina sociala medier över hela dygnet 
eftersom att de jobbar globalt, de uppdaterar mest efter svensk tid, men det kan skilja sig från tidig 
morgon till sen kväll.  
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kommer den insamlade empirin att kopplas och analyseras med den teori som 
inhämtats och presenterats i teorikapitlet. Kapitlet avslutas med att ny teori som inhämtats efter 
insamling av empiri analyseras. 
 
 
Grand Frank använder sig uteslutande av sociala medier istället för traditionella medier och 
kommer att fortsätta med det framöver. Grand Frank menar att det ger mycket bättre effekt än 
traditionella medier. Det kopplas med Constantinides (2014) teori som menar på att 
massmarknadsföring via traditionell media (främst television och radio), inte är lika effektiv som 
riktad marknadsföring via sociala medier. Constantinides (2014) menar att marknadsföring via 
sociala medier ger en stor spridning till många människor och dessutom är det enkelt att använda. 
Sociala medier är fördelaktiga marknadsföringskanaler för företaget eftersom att de genom 
Google analytics kan se statistik på varifrån kunderna kommer, någonting som inte hade varit 
möjligt med traditionella marknadsföringskanaler. Grand Franks interna processer har således 
utformats allteftersom företaget analyserat marknaden och är i ständig utveckling.  
 
Thackeray, Brad, Neiger och Kellers (2012) fyrstegsprocess kan liknas med hur man inom STP 
modellen identifierar sin målgrupp. Första steget inom fyrstegsprocessen liknar hur Grand Franks 
interna processer gått till när de identifierade sin målgrupp, det vill säga vilka de huvudsakligen 
skulle rikta sin marknadsföring mot. Grand Franks målgrupp segmenteras fram genom 
marknadföringsverktygen Google analytics och Facebook annonser. Enligt Constantinides (2014) 
utmärker den typen av kanaler en aktiv marknadsföringsstrategi. Precis som inom 
fyrstegsprocessen handlar det första steget i STP modellen om att identifiera vilka grupper av 
konsumenter företaget kan väntas ha (Baines et al. 2017). Thackeray et al. (2012) menar att 
företag i det andra steget ska identifiera varför de vill interagera med den målgruppen, vilket enligt 
Grand Frank är för att just den målgruppen tenderar att handla mest av företagets produkter och 
därmed rikta sig mot det kundsegmentet. I likhet med fyrstegsprocessen så menar Baines et al. 
(2017) i det andra steget inom STP modellen att företag ska rikta sin marknadsföring till den 
målgrupp företaget segmenterat fram. Thackeray et al. (2012) menar i det tredje steget att 
företaget ska utstaka en strategi för hur de ska interagera med deras målgrupp, därmed arbetar 
Grand Frank med deras interna processer inom sociala medier när de interagerar med sina kunder 
genom vad Constantinides (2014) menar är ett aktivt tillvägagångssätt, såsom Facebook, 
Instagram men även genom mail där kunder kan lämna åsikter eller ställa frågor. Thackeray et al. 
(2012) skriver att företag ska försöka utveckla en relation till sin målgrupp vilket kan relateras till 
Grand Franks vision att komma närmare sina konsumenter, det gör dem genom att hantera sina 
kanaler ännu bättre och lägga upp en plan för att utveckla relationen med kunderna så mycket som 
möjligt. Grand Frank vill 2019 utveckla sitt system med en livechatt som ska vara öppen fler 
timmar på dygnet och det är något företaget arbetar med dagligen. De vill ha en mer tillgänglig 
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livechat för att kunna ta emot konsumenters åsikter och synpunkter om företaget oavsett tid, vilket 
kan sammansvetsas med Thackeray et al. (2012) tredje steg inom fyrstegsprocessen. I det sista 
steget i fyrstegsmodellen så menar Thackeray et al. (2012) att företaget ska befinna sig på de 
plattformar som deras tilltänkta målgrupp är aktiva på därför försöker Grand Frank marknadsföra 
sig på dessa plattformar deras konsumenter är aktiva på genom att placera sig rätt. Det kopplas 
med Baines et al. (2017) som beskriver sista fasen i STP modellen som är positionering kan 
kopplas ihop med hur Grand Frank taktiskt hanterar sina val och interna processer genom att 
placera sin marknadsföring i sitt kundsegment män mellan 20-40 år som är mode och 
sportintresserade jämfört med andra konkurrenters hantering av marknadsföring.  
 
Modell 2 representerar STP modellen där Grand Frank har analyserats och stoppats in för att 
förklara hur Grand Franks segmentering, targeting och positionering gått till genom företagets 
interna val och hantering. Inom segmenteringsprocessen så identifierade Grand Frank att det finns 
många olika typer av kundsegment men att företaget måste fokusera samt hitta deras optimala 
målgrupp, den fick företaget fram genom att utföra olika marknadsanalyser och följa trender. När 
målgruppen identifierades så har företaget hittat sin targeting som är män i 20-40 årsåldern som är 
sport och modeintresserade samt lever i stora och mellanstora städer. Detta gjorde Grand Frank 
med hjälp av marknadsföringsverktygen Google analytics och Facebook men i förhållande till 
STP modellens grunder som gör det lättare att hitta sina kundsegment och vart man ska kartlägga 
processen. Modellen är en stegvis hjälpande modell för att företaget ska kunna hitta sina köpare 
och öka konsumtionen. Hittar man en köpvillig målgrupp som passar företaget kommer det 
generera mer sälj och högre intäkter. Positionering går ut på att när man tagit fram målgruppen via 
de två andra stegen så kan man tydligt satsa hårdare på det kundsegmentet inom sina interna val 
och hantering av potentiella kunder samt trycka på marknadsföring kring forumen som 
kundsegmentet är aktiva på. 
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Modell 2, STP-processen (Baines, Fill, Rosengren & Antonetti 2017) applicerad på Grand Frank. 
 
Vries, Gensler och Leeflang (2012) betonar vikten av att starta sociala medier konton på 
framförallt de populäraste sociala medierna, vilket enligt tabell för att kunna interagera med fler 
kunder, vilket Constantinides (2014) menar är det aktiva tillvägagångssättet. Grand Franks interna 
val av och användning av de stora digitala plattformarna Facebook, Instagram och Pinterest kan 
tydligt kopplas till Vries et al. (2012) teori om att interagera med kunder på de populäraste sociala 
medierna. Vries et al. (2012) menar att innehållet av vad företag postar på sina sociala medier är 
av stor betydelse för skapandet av engagemang och interaktion med sina följare vilket Grand 
Frank försöker göra genom att lägga upp interaktiva och kreativa bilder med hög kvalitet varje 
dag. Vidare strävar Grand Frank efter att interagera med deras följare genom att de frågar vad 
deras följare tycker om produkterna för att skapa högre engagemang bland följarna, det kan man 
tydligt koppla till Vries et al. (2012) som skriver i teorin att ju närmare företaget ligger kunden 
desto högre blir engagemanget bland följare som i sin tur leder till positiv spridning för företaget. 
 
Wilson och Daniel (2007) kom fram till att företag bör arbeta med att hitta nya 
kommunikationskanaler för att reducera kostnader och höja nöjdheten hos kunder, detta för att 
kunna konkurrera framgångsrikt. I och med att marknaden är dynamisk måste företag leta efter 
nya sätt att kommunicera på, vilket Grand Frank gör internt på en daglig basis. Företaget arbetar 
frekvent med att identifiera förändringar i Facebooks och Instagrams algoritmer och fråga 
kunderna vad de är intresserade av. Det tidigare nämnda går att kopplas med vad Wilson och 
Daniel (2007) anser att företag behöver göra för att hitta nya sätt att kommunicera med kunder, de 
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bör även lära sig hur de hanterar de nya kanalerna som har identifierats. Resultatet visar att Grand 
Frank i dagsläget använder sig av tre stycken kommunikationskanaler och att företaget fokuserar 
på att bli riktigt bra på dem, de satsar alltså på vad Wilson och Daniel (2007) kallar en 
kanalkombination, istället för att använda så många kanaler som möjligt. Kabadayi, Eyuboglu och 
Thomas (2007) skriver att det finns flera kombinationer av kanaler, strategier och 
omvärldsfaktorer som kan leda till ett framgångsrikt företag. Det är därför viktigt att 
företagsledningen, i detta fall Bergström som är VD och ägare överväger de omvärldsfaktorer som 
påverkar företaget genom att hitta olika komponenter och prova olika kombinationer av kanaler. 
Grand Frank tar hänsyn till omvärldsfaktorer genom sina kunders synpunkter om deras produkter, 
vilket även kopplas till Constantinides (2014) första och tredje aktiva tillvägagångssätt där han 
menar att företag bör anpassa sig till kundernas åsikter och hämta information genom att 
regelbunden kommunikation med kunderna via sociala medier.  
 
Enligt Grand Frank ska innehållet vara konkret och man ska tydligt se på innehållet att det är deras 
varumärke. Rowley (2010) skriver att för lyckas med digitalt innehåll bör man kontinuerligt 
uppdatera sina sociala medier, detta kopplat till Grand Franks vision som är att uppdatera varje 
dag på sina kanaler. Dr. Saravanakumar och Dr. Sugantha Lakshmi (2012) skriver att det behövs 
omsorg och ansträngning i kommunikationen till kunderna, vilket kan speglas i hur Grand Frank 
arbetar med noga utvalda bilder med en hög kvalité samt att de försöker vara så lättillgängliga som 
möjligt för kunden genom att finnas i flera kanaler. Någonting som Grand Frank kan utveckla 
ännu mer i framtiden. Kunderna är idag inte bara i ett forum utan i flera därför måste företag 
ständigt anpassa sig via sociala medier som en tvåvägskanal då är det exempelvis lättare för 
kunderna att protestera om någonting med företaget inte är bra, genom att till exempel skicka 
kommentarer. Constantinides (2014) fjärde aktiva tillvägagångssätt handlar om att kunder ska 
kunna kommunicera med varandra och lämna recensioner om företaget, vilket går att liknas med 
Dr. Saravanakumar och Dr. Sugantha Lakshmis (2012) tvåvägskanal. 
 
Efter att empirin insamlats har ytterligare teori hämtats till arbetet. Grand Frank berättade om 
användningen av influerare som en stor del i deras marknadsföring, vilket vi inte var medvetna om 
innan intervjuerna med företaget. Vi började med att läsa om marknadsföring via influerare som är 
ett relativt nytt sätt att marknadsföra företags varor eller tjänster på och sedan analyserades den 
informationen. Detta gjordes genom att vi hittade en vetenskaplig artikel om influerare skriven 
Woods (2016), det var den mest relevanta studien för uppsatsen som tydligt kopplas till vår 
insamlade empiri. Constantinides (2014) menar att användning av influerare är en del av det 
aktiva tillvägagångssättet för marknadsföring via sociala medier. I teorin hävdar Woods (2016) att 
kunder är mer benägna att handla varor eller tjänster om de har en relation till den person som 
rekommenderar produkten, det kan vara såväl familjemedlemmar som influerare, detta kan 
kopplas till hur Grand Frank kommer att arbeta framöver med influrerarkonceptet. Grand Frank 
har använt sig av marknadsföring via sociala medier med hjälp av diverse influerare tidigare och 
betonar att de i framtiden vill ingå i långsiktiga samarbeten eftersom det ger mer engagemang och 
bättre effekt. När Grand Frank provade att göra korta samarbeten med diverse influerare, visade 
det sig att de inte fick in det antal köp de förväntade sig från influeraren, däremot går det inte 
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heller att garantera någonting i marknadsföringens värld. Woods (2016) hävdar att många företag 
går genom influerar-byråer för att få förslag om vilka influerare som skulle kunna passa företagets 
produkter. Detta är däremot ingenting Grand Frank använder sig av eftersom de har valt att göra 
egna bakgrundsanalyser om de influerare som de vill göra samarbeten. Bakgrundsanalyserna har 
genomförts för att se att influeraren passar bra ihop med Grand Franks varumärke. 
Marknadsföring med influerare är enligt Woods (2016) ett nytt sätt att driva sin marknadsföring på 
och det forskas inom ämnet idag. Det är anledningen till att det kan vara svårt att hitta teorier om 
influerare, men det kommer förmodligen finnas mer i framtiden. Även om mycket av det Woods 
(2016) menar stämmer in på Grand Frank så är Woods studie på en generell nivå som gäller alla 
branscher och inte specifikt klädbranschen som Grand Frank är verksam inom det kan man 
diskutera vidare om. 
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel kommer uppsatsens slutsats att presenteras samt besvara syftet och 
forskningsfrågan med hjälp av analysen.  
 
 
Vi kan dra slutsatsen att företag kan använda olika analysverktyg, som exempelvis Google 
analytics eller motsvarande, i sina interna processer för att identifiera sin tilltänkta målgrupp och 
se vilka plattformar marknadsföringen genererar mest kunder och intäkter från. Företag kan med 
hjälp av analysverktyg identifiera och kombinera dessa plattformar för att sedan göra annonser via 
dem, på så sätt kan de välja att rikta annonserna till det tidigare identifierade kundsegmentet för att 
nå de personer som är intresserade av deras produkter. Vidare hävdar vi att företag bör få in 
interaktion med kunder i sina interna processer, för att i större utsträckning interagera med både 
befintliga och potentiella nya kunder, det kan företaget göra genom att till exempel fråga om 
kundernas åsikter kring företagets produkter via företagets sociala medier. Anledningen till att 
företag ska använda sociala medier för att fråga om kunders åsikter är för att det ger en chans för 
kunderna att kommunicera och interagera med varandra såväl som med företaget. Genom 
interaktionen mellan parterna kan kunderna få chansen att framföra sin efterfrågan, vilket i sin tur 
kan leda till ökad lojalitet till företaget. Företag kan även genom sina interna processer sträva efter 
att vara lättrörliga och aktivt se över nya kommunikationskanaler för att ständigt vara nära och 
befinna sig på samma plattformar som kunderna. Vi menar dessutom att för att skapa engagemang 
bland följarna kan företaget ändra sina interna processer vid publicering av inlägg på sina sociala 
kanaler och sträva efter att publicera interaktiva inlägg där följarna själva får interagera med 
inlägget. Vidare bör företag ha kontinuitet när de publicerar innehåll i sina sociala medier 
eftersom att det fångar följarnas uppmärksamhet och ökar engagemanget. Företag kan även i sina 
interna processer välja att hitta influerare att ingå i djupgående samarbeten med, det kan företaget 
göra genom influerar-byråer eller genom att göra noggranna bakgrundsanalyser på influeraren. Vi 
menar dessutom att företag bör välja influerare vars värderingar liknar deras, eftersom det kan leda 
till ökad försäljning av företagets produkter när influerarens följarbas upplever att de har en 
relation och har förtroende för influeraren.  
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7. Avslutande diskussion 
 

I det avslutande avsnittet kommer en avslutande diskussion om studien att föras. Kritik mot 
uppsatsen samt vidare hänsyn till fortsatt forskning kommer också tas upp. 
 
 
Grand Franks interna processer för att hitta, välja och hantera sina kommunikationskanaler har 
utvecklats ständigt genom att ha vågat testa olika plattformar. Genom att vara lättrörliga och att 
våga testa nya trender har Grand Frank kunnat se vad som ger bra återkoppling och bäst resultat. 
Grand Frank har sedan kunnat jämföra olika sociala medieplattformar företaget ska satsa mer 
ingående på samt utveckla sina interna processer och val av strategi. Den tilltänkta målgruppen 
kan sedan ge svar tillbaka genom de utvecklade funktionerna i kommunikationskanalerna. 
Företaget är beroende av hur dessa funktioner ständigt utvecklas och måste därför alltid ligga med 
örat mot rälsen. Företaget måste alltid vara uppmärksamma på nya digitala 
marknadsföringshjälpmedel. Sociala medier utvecklas hela tiden och gör generellt att företag kan 
stärka sin marknadsföringsportfölj med hjälp av modern teknik som förbättrar hjälpmedlen för att 
nå sina potentiella kunder jämfört med den traditionella marknadsföringen. Problemet med 
traditionell marknadsföring är svårigheten att mäta relevanta nyckeltal som exempelvis 
konverteringsgrad och ROI. 
 
En intressant observation som vi inte tidigare lagt märke till är hur Grand Frank jobbar med 
influerare. Företaget har tidigare gjort flera kortare men också lite längre samarbeten med olika 
influerare. Företaget märkte då att mer djupgående samarbeten med influerare som har liknande 
värderingar som företaget och som har en följarbas med förtroende för influreraren. Då lägger sig 
företaget på rätt positionering som därmed ger ökad försäljning av företagets produkter. En 
intressant observation att ta med är att företag måste hitta sin nischade marknad där influeraren 
passar in och matchar företagets värderingar, då ökar chansen till en högre konverteringsgrad för 
företaget. Ytterligare en observation är att företaget endast har använt sig av marknadsföring via 
sociala medier och valt att helt utesluta traditionella medier. Företag bör se över hur de 
marknadsför sig idag samt vilka kommunikationskanaler de använder. Organisationen bör se över 
sina marknadsföringsinvesteringar på traditionella kanaler och börja arbeta med de interna 
processerna för vilka plattformar företagets målgrupp är aktiva på, vid val och hantering av nya 
marknadsföringskanaler och kommunikationssätt. Företag bör arbeta nära sina kunder och erbjuda 
tjänster och support online. En annan intressant observation Grand Frank uppvisar i intervjuerna är 
den nytänkande och innovativa förmågan som företaget besitter, där VDn vill sprida vidare en 
innovativ kultur. Testa sig fram är någonting som präglar Grand Frank som företag och andra 
företag torde ligga med örat mot rälsen för att hänga med i den dynamiska marknaden som råder 
idag.  
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7.1 Kritik mot uppsatsen 
Som uppsatsens författare anser vi att forskningsfrågan blivit besvarad genom den insamlade 
empirin och även analysen som utfördes med hjälp av teoretiska referensramen. Vi ska även vara 
öppna för förbättringar i arbetet samt vara kritiska. En kritisk aspekt skulle vara att resultat baseras 
på ett företag som valdes ut att representera ett modernt små företag inom herrmode branschen. 
Hade fler företag valts ut hade uppsatsen kunnat bli annorlunda. Uppsatsens huvudsakliga 
begränsning som läsaren bör ha i åtanke är överförbarheten av Grand Franks tillvägagångssätt till 
andra företag. Grand Franks val av och hantering av marknadsföringskanaler och 
marknadskommunikation behöver inte vara det som har bidragit mest till den snabba tillväxt 
företaget genomgått, det kan finnas andra förklaringar till det. Ytterligare något läsaren bör ha i 
åtanke är legitimiteten vid val av företag. Det görs inga större jämförelser med konkurrenter i 
branschen åtminstone inte som presenteras vilket författarna är väl medvetna om. En sådan 
jämförelse uteblev på grund uteblivna svar vid försök till kontakt. 

7.2 Hänsyn till fortsatt forskning 
I slutet av studien kan några självkritiska frågor till arbetet ställas, några frågor som dök upp under 
arbetets gång som vi inte tänkt på innan. Influerare är någonting som dök upp i arbetet och är en 
mycket central teori samt någonting fallföretaget kommer att arbeta mycket med under kommande 
år. Vi kunde eventuellt har förutspått tidigare i arbetet att influerare är en naturligt del i dagens 
företagsklimat att arbeta med då många företag har samarbeten. Vi tänkte mycket på hur influerare 
kopplas med den nya teorin och det kan vara svårt att hitta information och forskning på hur en 
influerare arbetar då det finns så många olika inriktningar och personligheter som spelar roll. 
Grand Frank vill hitta en influerare som passar dem, därför tittar de på små detaljer som gör att de 
kan sätta personen i ett “Grand Frank-perspektiv” och därmed har det varit svårt för oss att koppla 
ihop det med teorierna. Det hade varit intressant att få reda på hur olika små företag inom B2C i 
herrmodesbranschen väljer ut sina potentiella influerare utifrån deras interna strategier samt 
jämföra hur olika företag tänker. Vidare forskning och undersökningar inom samma område men 
med fler olika företag hade varit intressant att se, kanske med hjälp av en kvalitativ 
undersökningsmetod med influerare och företagen.  
 
Det föreligger ett behov av att i framtiden göra fortsatt uppföljande forskning inom företags 
interna processer vid val och hantering av marknadsföring via sociala medier eftersom sociala 
medier ständigt tycks förändras och utvecklas. Forskning inom marknadsföring med influerare är 
ytterligare ett nytt fenomen där framtida forskning behövs. I framtiden kommer forskning att visa 
tydligare hur marknadsföringsverktyget fungerar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Strukturerad mailintervju med Olof Engh, sociala medier chef på Grand Frank. 
 

1. Hur ser uppdelningen ut i företaget, det vill säga antal anställda per avdelning i ex. 
ekonomi, HR, VD, ägare, marknadschef, säljare? 

 
2. Vad har ni för mål/vision 2019 för Grand Frank? Vad är ert omsättningsmål 2019?  

 
3. Vad ligger er marknadsföringsbudget på cirka? 

 
4. Vilken är er tilltänkta målgrupp, det vill säga vad har ni för “typ” av köpare? Försök att 

beskriva ert kundsegment så tydligt som möjlig och försök beskriv hela processen hur ni 
kom fram till den tilltänkta målgruppen. 
 

5. Hur ser er planering ut gällande investeringar i marknadsföring? 
 

6. Hur mäter ni avkastningen på investeringarna i marknadsföring på sociala medier?  
 

7. Kan ni delge er statistik för avkastningen på investeringarna? (Om ni vill dela med er 
såklart!) 
 

8. Vad är anledningen till att ni har valt att marknadsföra er via sociala medier och inte via 
traditionella kanaler som tv och radio? 
 

9. Vilka sociala medier plattformar har givit högst intäkter 2018 det vill säga vilken plattform 
har gett högst avkastning från era investeringar i marknadsföring och förklara gärna på 
vilket sätt (rangordna gärna). 
 

10. Vilka anser ni är era största konkurrenter? 
 

11. Hur arbetar ni på Grand Frank för att ligga steget före era konkurrenter?  
 

12. Hur skulle ni beskriva ert val av marknadsföringsstrategi och hur processen till det beslutet 
gick till. 
 

13. Vissa kunder föredrar att se produkter på en hemsida, vissa via Instagram och vissa kunder 
föredrar att prata med en säljare via telefon för vägledning genom beställningsprocessen. 
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Upplever ni att ni når “alla typer av kunder” genom de marknadsföringskanaler ni 
använder idag? Förklara gärna hur ni upplever det.  
 
 

14. Hur använder ni på Grand Frank olika förmåner för kunder ex. Inloggning till mina sidor, 
rabatter, tillgång till senaste nyheterna och så vidare för att ge kunden en bättre 
köpupplevelse? 
 
 

15. Om en kund är missnöjd kan den via omdömen på nätet skada varumärket. Hur hanterar ni 
missnöjda kunder för att det inte ska skada varumärket Grand Frank? 
 
 

16. Kan du beskriva på vilket sätt ni jobbar aktivt med att hitta nya kommunikationssätt för att 
nå kunder? 
 

17. Hur jobbar ni på Grand Frank för att skapa innehåll i era sociala medier som engagerar era 
följare? 

Bilaga 2 
Uppföljande semistrukturerad telefonintervju med Olof Engh, sociala medier chef på Grand 
Frank. 
 

1. Hur kom ni fram till den målgruppen? 
 

2. Varför just målgruppen 20-40 år? 
 

3. Hur menar du med att influencers ska driva försäljningen? 
 

4. Vilka influencers vill ni ha?  
 

5. Med KPI menar ni Key Performance Indicator ? 
 

6. Hur får ni fram nyckeltalen? 
 

7. Du menar investering i marknadsföring i sociala medier enbart? 
 

8. Hur menar ni med effekt?  
 

9. Hur resonerar ni när ni utesluter traditionell marknadsföring?  
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10. Hur vet ni att det är sämre med traditionella marknadsföring? 
 

11. Hur stor del av ROI kommer från respektive plattform? 
 

12. Hur agerar ni för att behålla och ta större marknadsandelar? 
 

13. Så ni anser inte att till exempel John Henric, Suitopia och Neckwear med flera är 
konkurrerande företag till Grand Frank?  
 

14. Varför ska kunderna välja just er? 
 

15. Hur gör ni för att vara i framkant gällande design och produktion? 
 

16. Hur gör ni för att ha en innovativ strategi på sociala medier? 
 

17. Kan du beskriva hur processerna till att hitta er marknadsföringsstrategi gick till mer 
detaljerat?  
 

18. Hur hanterar ni de nya algoritmerna som tillkommer och förändras på Facebook och 
Instagram? 
 

19. Använder ni bara sociala medier och mail där kunder kan lämna omdömen? Inga forum 
eller dylikt? 
 

20. Hur gör ni för att ha ett öra mot rälsen och se nya innovativa möjligheter? 
 

21. Hur mycket material krävs? 
 

22. Hur ofta “ska” man vara aktiv på sociala medier? 
 

23. Hur får ni fram innehållet till era sociala medier? 
 

24. Hur lägger ni strategi för positionering, det vill säga vilket marknad/plats i världen satsar 
ni mest på? 
 

25. Hur mycket innehåll lägger ni upp per dag på era sociala medier? 
 

26. Hur gör ni för att engagera era följare? 
 

27. På vilka plattformar är ni mest aktiva? 
 

28. Har ni några strategier för när  ni publicerar ert innehåll? 
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29. Har du kontakt med några potentiella influencers idag? 

 
30. Förklara hur  ni kommer jobba med influencers? 

 
31. Förklara hur ni tar kontakt med influencers. 

 
32. Hur mycket av era inlägg är sponsrat. Av alla inlägg ni gör? 

Bilaga 3 
Strukturerad mailintervju med Erik Bergström, VD på Grand Frank. 
 

1. Vilka influencers vill ni jobba med år 2019? 
 

2. Hur gör ni när ni väljer era kommunikationskanaler?  
 

3. Vilka länder kommer ni satsa mest på när det gäller marknadsföring år 2019? 
 

4. Vad kommer vi som kunder få se för nytt hos Grand Frank år 2019? 
 

5. Hur kommer det sig att ni växt mycket snabbare än era konkurrenter på 4 år? 

Bilaga 4 
Strukturerad mailintervju med Sebastian Tomic, marknadschef/COO på Grand Frank. 
 

1. Hur gör ni för att engagera era följare på sociala medier? 
 

2. Olof nämnde att ni kommer börja göra djupgående samarbeten med influencers, hur går 
den typen av samarbeten till? 
 

3. Vad har ni för mål med influencers samarbeten år 2019? 
 

4. Vilka influencers kommer ni samarbeta med?  
 

5. Använder ni nya kommunikationskanaler direkt när de kommer, eller avvaktar ni för att se 
om er tilltänkta målgrupp använder sig av dem först? 

Bilaga 5 
Strukturerad mailintervju med William Bilen Gebriel, ekonomichef på Grand Frank. 
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1. Vad ligger er budget på för marknadsföring år 2019? 

 
2. Vad får influencers kosta för företaget för att det ska vara lönsamt med samarbete?  

 
3. Vad förväntar ni er att få för omsättning och resultat år 2019? 

 
4. Gör ni marknadsanalyser på era konkurrenter och vad får det kosta?  

 
5. Vad får ett sponsrat inlägg av Grand Frank max kosta för att det ska vara lönsamt? 
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