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Abstract 

 

Social media is a concept that brings together interactive communication channels available 

on the web and when these are used for communication purposes between companies, then it 

becomes B2B, meaning business to business. Many studies suggests that two way 

communicate is more effective than the more traditional one-way communications for 

promoting your brand. 

Strateg Marknadsföring AB is a very successful advertising agency that not only works with 

social media themselves but they also help their clients with these channels. Despite this the 

company has certain limitations with their own marketing on social media. 

Based on the compiled theories, interview guides were formed which later set the foundation 

for the qualitative interviews along with observations of their social media streams. They 

were also analyzed on the basis of previously-mentioned theories. 

The results obtained are, when compared to these theories suggest that Strategs brand could 

be further strengthened when the knowledge and skills exist within company. But they do not 

work sufficiently frequent and up to date in the current situation. This results in the 

company’s basic values not being communicated.  
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Sammanfattning 

 

Sociala medier är ett begrepp som samlar interaktiva kommunikationskanaler som finns på 

webben. När dessa används i kommunikationssyfte företag emellan, sker B2B, det vill säga 

business to business kommunikation. Mycket tyder på att tvåvägskommunikation är mer 

effektivt än den mer traditionella envägskommunikation för att marknadsföra sitt varumärke. 

Strateg Marknadsföring AB är en reklambyrå som inte enbart arbetar med sociala medier 

själva utan de hjälper även sina kunder med dessa kanaler. Trots detta antyds en viss 

begränsning inom deras egna marknadsföring på sociala medier. 

Utifrån utvalda teorier formades intervjuguider. Dessa låg till grund för de kvalitativa 

intervjuerna som tillsammans med observationer över de sociala medieflödena analyserades 

utifrån tidigare nämnda teorier. 

Erhållna resultat ställda sedermera mot dessa teorier tyder på att Strategs varumärke skulle 

kunna stärkas ytterligare då kunskapen och förmågan existerar inom företagen. De arbetar 

dock inte tillräckligt frekvent och aktuellt i dagsläget. I samband med inaktivitet 

kommuniceras inte de underliggande värdegrunden.   

 

Nyckelord: Strateg, varumärke, sociala medier, kommunikation, B2B 
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1. Inledning 

Under detta avsnitt presenteras först bakgrund till denna studie för att ge läsaren djupare 

förståelse för ämnet. Detta utmynnar sedan i en problemdiskussion följd av syfte och 

forskningsfrågor. Under avsnittet beskrivs även vad studien kommer att omfatta under 

rubriken avgränsningar, därefter presenteras dispositionen av studien. 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens konkurrensutsatta marknad är traditionell marknadsföring inte lika effektivt längre 

vilket har bidragit till att allt fler företag har börjat övergå till onlinemarknadsföringen. Till 

skillnad från traditionell marknadsföring där fokus ligger på envägskommunikation har 

intresset skiftat till tvåvägskommunikation som onlinemarknadsföring erbjuder (Scott, 2009). 

Även Mangold & Faulds (2009) menar att kunder inte är lika mottagliga för traditionell 

reklam som tv, tidningar och radio, de menar att kunder vänder sig allt mer till sociala medier. 

Detta har bland annat sin grund i Web 2.0 som introducerades under tidigt 2000-tal där 

begreppet belyser det nya sättet som Internet används på. Det som kännetecknar Web 2.0 är 

samarbete och interaktivitet vilket det läggs stort fokus på.  Det nya sättet att använda Internet 

på har lett till utvecklingen av sociala medier vilket inkluderar bland annat kanaler som 

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och bloggar (Carlsson, 2010). 

 

Idag utnyttjar Business-to-Business (B2B) företag, det vill säga ett företag som arbetar mot 

andra företag, olika sociala mediekanaler för att marknadsföra sitt varumärke och fånga upp 

möjligheter som dessa kanaler kan erbjuda. I samband med det uppkommer frågan om vilka 

kanaler som är viktigast för ett företag att använda. För att kunna matcha rätt innehåll med rätt 

kanal är det viktigt att förstå skillnader mellan kanalerna (Mangold & Faulds, 2009). Även 

anpassning av marknadsföringen för det egna varumärket till olika sociala mediekanaler kan 

vara en utmaning för en del företag. För att kunna göra denna anpassning är det viktigt att 

företaget har en tydlig uppfattning av varumärket och dess identitet samt hur de länkas till 

företagets vision och grundvärden. En klar identitet fungerar även som utgångspunkt för all 

kommunikation av varumärket och visar företagets position samt hur de differentierar sig från 

sina konkurrenter (Mårtenson, 2009).  

 

Mårtenson (2009) menar att en klar identitet utgör även ett starkt varumärke, detta är något 

som bland annat Strateg Marknadsföring AB arbetar med. Idag ger många reklam- och 
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marknadsföringsbyråer råd till sina kunder om sociala medier och hur de bör använda sig utav 

dessa kanaler för att nå framgång. Strateg är en utav dessa byråer som dessutom har vunnit 

pris för Sveriges bästa reklambyrå år 2013. Då företaget ger råd till sina kunder om sociala 

medier gör det intressant att studera företaget närmare i deras eget arbete med sina egna 

sociala mediekanaler. 

 

Strateg är en B2B reklambyrå som sedan år 1985 har sitt fäste i Örebro. De tjänster som 

företaget erbjuder delas in i åtta områden (Strateg, 2014): 

 

 Varumärkesresan - Kunder erbjuds hjälp med positionering och utveckling av 

varumärket från nuläge till ett önskat läge 

 Digitalt - Kunder erbjuds hjälp med att kommunicera på de digitala kanalerna för att 

skapa relationer och kännedom om varumärket 

 Traditionellt – Kunder erbjuds hjälp med att använda de traditionella kanalerna i sin 

marknadsföring 

 Kampanj – Kunder erbjuds hjälp med uppbyggandet och genomförandet av kampanjer 

 Sociala medier – Kunder erbjuds hjälp med hur de kan vara mer delaktiga i olika 

sociala mediekanaler  

 Undersökningar – Kunder erbjuds hjälp med att genomföra kundundersökningar 

 Marknadssystem – Kunder erbjuds hjälp med marknadssystem för att hålla koll på 

sina kunder 

 PR – Kunder erbjuds hjälp med PR för att stärka sitt varumärke 

 

Visionen som finns för verksamheten är enkel, att alla ska älska Strateg och för att uppnå 

detta läggs det stor fokus på de tre värdeord som Strateg står för: professionalism, glädje och 

kreativitet. Idag har företaget ca 40 anställda som arbetar med kreativt skapande och 

integrerad kommunikation (Strateg, 2014). Under år 2013 röstade kunder fram Strateg som 

Sveriges bästa reklambyrå vilket företaget uttryckte sin tacksamhet för och kommenterade:   

 

                                                                                         

och uppdragsgivare. E                                                                    

bra relationer  (Strateg, 2014) 
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1.2 Problemdiskussion 

 

I takt med att världen har blivit allt mer digitaliserad har även Internet blivit tillgänglig för 

många. De flesta företag använder sig idag utav Internet för att på ett effektivare sätt nå sina 

kunder. Internets tillgänglighet har även bidragit till snabb informationsspridning mellan 

människor (Funk, 2009). Det är också denna informationsspridning som gör det enklare för 

företag att hantera sina sociala mediekanaler själva. Idag finns det många som ger tips och råd 

på Internet om hur olika sociala mediekanaler bör hanteras för att nå framgång. Då denna 

information är lättillgänglig kan allt fler företag sköta sina sidor själva utan att känna behov 

av att anställa andra som gör det åt dem. Således kan B2B företag som erbjuder sådana 

tjänster vara väldigt utsatta och eventuellt mista kunder på grund av detta. Strateg erbjuder 

bland annat denna typ av tjänst för sina kunder. Därför kan det vara extra viktigt för Strateg 

att själva synas på sociala medier och visa kunskapen som de besitter genom att marknadsföra 

sig där. 

 

Inom B2B är det vanligt att företag har en mindre kundbas men högre priser än i Business-to-

Customer (B2C), det vill säga företag som arbetar mot konsumenter. Även försäljningstiden 

skiljer sig där det tar längre tid för försäljning inom B2B än B2C.  B2B kunder behöver därför 

mer vård, stöd och information samt förtroende för att företaget ska kunna uppmuntra till en 

enda försäljning (Marketing Charts, 2014). Idag är många B2B företag försiktiga när det 

kommer till användandet av sociala medier trots att B2B kunder precis som B2C kunder vill 

ha information från säljaren. Att ha flera kommunikationskanaler kan påverka företaget 

positivt där sociala medier kan användas för att stärka relationer och bygga upp förtroende. 

Shappell (2010) beskriver hur viktigt det är för företag att inte använda sociala medier för att 

lägga ut reklaminnehåll. Detta på grund utav att kunder sällan söker på företagets produkter 

på sociala medier. Därför bör företag istället fokusera på att använda sina kanaler för att 

sprida den professionella kunskap som de besitter. Kunskapsspridning kan fånga kundens 

uppmärksamhet och bidra till intressanta diskussioner. 

 

Kho (2008) redogör att det finns fler fördelar med att använda sociala medier inom B2B än 

inom B2C. Därför är det viktigt att sociala mediekanalerna inte förbises. Inom B2B handlar 

det mycket om att stärka relationer och öka trovärdighet, för att uppnå detta är det viktigt att 

ha ärliga och öppna konversationer med sina kunder och potentiella kunder. B2B företag kan 

använda sociala medier som ett verktyg för att uppnå detta och stärka sina relationer. Genom 
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att synas på sociala medier kan företag skapa transparens i sättet som de arbetar på och ge sina 

kunder inblick i hur de utför sitt arbete. Vidare beskriver Kho (2008) också hur sociala medier 

kan användas för att hjälpa kunder genom att lägga ut innehåll som kan lösa kunders problem. 

Carlsson (2010)  framhåller att relationskapande ingår i vardagen för B2B företag då de är 

vana vid att nätverka. Genom att använda sig utav dessa kunskaper i kombination med sociala 

medier kan företaget få möjlighet att nätverka och fånga potentiella kunders uppmärksamhet 

samt få ett större kontaktnätverk. 

Efter att ha läst tidigare forskning som behandlar hur sociala medier bör hanteras av företag 

för att marknadsföra sitt varumärke har vi upptäckt att Strategs användning av sociala 

mediekanaler för marknadsföring är begränsad på grund utav brist på frekvens och aktivitet. 

Detta kan exempelvis bero på som tidigare nämnt att B2B företag är försiktiga när det 

kommer till användandet av sociala medier för att marknadsföra sitt varumärke (Shappell, 

2010). Denna försiktighet kan ge konsekvenser i form av att B2B företag väljer att inte alls 

engagera sig i sociala medier eller att det öppnas konton på olika kanaler som inte hanteras 

väl. Även detta har konsekvenser eftersom vare sig kommunikation är planerad eller ej 

kommuniceras alltid något. Att inte vara engagerad på sociala medier eller att öppna många 

konton som inte hanteras väl kan ses som oplanerad kommunikation vilket i likhet med 

utebliven kommunikation har en tendens till att få negativ inverkan på kunders upplevelse av 

företaget (Grönroos, 2008). En negativ upplevelse av företaget kan även påverka varumärket 

negativt. Inom B2B är det bland annat därför som det är viktigt att inte förbise sociala 

mediekanaler, men även för att kunder allt mer vänder bort sig från traditionell reklam och 

söker sig till sociala medier (Mangold & Faulds, 2009). B2B företag kan genom användandet 

av sociala medier stärka relationer och öka trovärdighet mot kunder samt potentiella kunder 

och därmed stärka sitt varumärke. Därför kommer studien att rikta fokus mot hur Strateg med 

hjälp utav sociala medier kan stärka sitt varumärke. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ta fram ett underlag på hur Strateg kan använda sig utav 

sociala medier för att marknadsföra sig och därmed stärka varumärket. Vi vill även utifrån 

detta ge förslag på vilka sociala mediekanaler som skulle vara mest lämpligt för Strateg att 

använda sig utav. 

 

 Hur kan Strateg med hjälp av sociala medier stärka sitt varumärke? 
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 Vilka sociala mediekanaler är lämpliga för Strateg att använda sig utav för att 

kommunicera sitt varumärke?   

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa denna studie till företaget Strateg som är verksam i Örebro. Likaså har 

en avgränsning till affärsområdet B2B gjorts på grund utav att Strateg arbetar mot B2B. Med 

hänsyn taget till problemområdet har vi även valt att avgränsa studien till att endast innefatta 

de sociala mediekanaler som Strateg använder sig utav idag. Dessa kanaler är Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram och blogg. Anledningen till detta är att företaget redan idag 

använder sig utav många olika kanaler som ger dem utrymme för att publicera varierande 

innehåll. Det är även dessa kanaler som vi har valt att observera. Observationen har 

tidsmässigt avgränsats till att innefatta Strategs aktiviteter på sociala mediekanaler mellan den 

2014-11-01 till 2014-12-01. Vi bedömde att det var tillräckligt att granska deras aktiviteter 

under en månad för att kunna bedöma hur frekventa de är med sina inlägg. Sedan har även en 

teoretisk avgränsning gjorts där teorierna fokuserar på aktiviteter och frekvensaspekten av att 

stärka ett varumärke på sociala medier. 

1.5 Disposition  

 

Uppsatsen inleds med bakgrund om området som kommer att behandlas. Nedan presenteras 

upplägget för resterande studien för att ge läsaren överblick över vad som behandlas under 

varje avsnitt.  

 

Avsnitt 2 Teori - Under detta avsnitt går vi in på olika teorier och modeller inom varumärke, 

marknadskommunikation och sociala medier. Genom att läsa detta avsnitt kan läsaren skapa 

sig en förståelse över de teorier och modeller som står till grund för analysen samt slutsatsen i 

studien.  

 

Avsnitt 3 Metod - Under avsnittet metod beskrivs och motiveras den metod som har valts för 

studien. Här beskrivs bland annat urvalet som har gjorts för undersökningsobjektet, metod för 

analys av data samt datainsamling. Den utvalda metoden värderas även utifrån begreppen 

validitet och reliabilitet. Detta avsnitt ska ge en uppfattning om hur studien har genomförts.  
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Avsnitt 4 Empiri – under detta avsnitt redogörs all insamlad data från intervjuer och 

dokumentation som vi har fått från Strateg över deras digitala strategier. Avsnittet avslutas 

med en redogörelse över våra egna observationer av de sociala mediekanaler som Strateg är 

aktiv på idag.  

 

Avsnitt 5 Analys – Detta avsnitt utgörs av analysen vilket baseras på insamlande empirin och 

de utvalda teorierna. Avsnittet ska belysa hur strateg med hjälp av sociala medier kan utvidga 

sin marknadsföring samt vilka kanaler som är lämpliga för de att använda sig utav.  

 

Avsnitt 6 Slutsats – Här summeras analysen i form av slutsats och det ges svar på 

forskningsfrågorna.  

 

Avsnitt 7 Diskussion – I det sista avsnittet diskuterar vi slutsatserna vi har kommit fram till 

och det ges även förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram  

Under detta avsnitt presenteras val av de teorier som anses vara relevanta för ämnet av 

studien. Teorierna som har valts utgår från varumärke, marknadskommunikation och sociala 

medier. Även begreppet B2B presenteras närmare inom en del av de utvalda teorierna. Hur 

teorierna kommer att tillämpas beskrivs löpande under hela avsnittet. För att ge läsaren en 

helhetsbild utmynnar detta sedan i en diskussion kring hur de olika teorierna är relaterade till 

varandra mot slutet av avsnittet.  

2.1 Varumärke 

 

     varumärke är ett kännetecken som används för att skilja olika varor eller tjänster från 

varandra. Det finns olika slags varumärken. De vanligaste är de som består av ord eller 

                                                  (Regeringen, 2014) 

 

Det finns många olika definitioner av begreppet varumärke (brand) men det har ändå en 

samstämmighet i grunden (Falonius & partners, 2001). Ett formulerat citat som upprepas ofta 

är av Stephen King (WPP Group i London):  

 

 A                                           tory, a brand is something that is bought by a 

customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be 

q               ;                                                      .  

 

Detta synsätt ger upphov till att varumärket är mer än den fysiska produkten. Det är viktigt att 

hänsyn tas till logotyp, service, förpackning, grafiskt utseende, distributionssätt och alla andra 

egenskaper som konsumenter blir medvetna om vid kontakt med varumärket (Falonius & 

partners, 2001). I konsumenters ögon uppfyller varumärket två huvudsakliga funktioner: gör 

företaget tillgängligt och skapar en tillhörighet hos kunder (Blomqvist, Dahl, 1999).  

 

Varumärkets roll har utvecklats genom åren och har gått från att vara något som identifierade 

en produkt till att vara ett sofistikerat marknadsföringsvapen. Det har upptagit en strategisk 

nyckelroll i många företag. Det är inte längre något hjälpmedel för försäljning av produkter 

utan idag anses det som en av företagens viktigaste och värdefullaste tillgång (Melin och 

Urde, 1991).  
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2.1.1 Varumärkeshjulet 

Uppbyggnaden av ett varumärke är en ständig pågående process. På grund av detta är det 

naturligt att börja med att analysera nuläget. Genom att göra det kan företaget förstå sin 

position på marknaden, vilka företagets kunder är och hur konkurrensen ser ut (Falonius & 

partners, 2001). Enligt Falonius & partners (2001) kan företag använda sig utav 

varumärkeshjulet som består utav åtta steg:  

 

Figur 1: Varumärkeshjulet – åtta steg för uppbyggandet av ett varumärke (Falonius & partners, 2001) 

 

1. Nuläget – En analys av nuläget kräver i regel att några marknadsundersökningar görs. De 

variabler som styr denna nulägesanalys är kännetecken som: Lojalitet, Upplevd kvalitet, 

Kännedom och Image(Associationer). En grundlig analys och självkritik är en bra grund som 

fortsatt arbete måste vila på. Nuläget är den första punkten i varumärkeshjulet, se figur 1.  

2. Varumärkeshierarkin – Är nästa steg i varumärkeshjulet (se figur 1) och detta är en plan på 

hur företaget tänker arbeta samt organisera sitt varumärke, även kallat varumärkessystem. 

Vilket varumärkessystem ett företag väljer beror oftast på bland annat hur organisation ser ut.  

3. Identitet – Att förstå hur märkesidentitet utvecklas är en nyckel till ett framgångsrikt 

varumärkesbyggande. Identiteten är en unik associationsuppsättning som varumärket 

förmedlar och gör det genom hela sin livstid. Den är komplex och har en verkan på många 

olika nivåer. Kärnan av identiteten är den absoluta själen eller essensen av varumärket där 

värdena är konstanta. Dessa konstanta värden skall inte gå att rubba och skall kunna motstå 

alla tillfälliga förändringar. 
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4. Varumärkeslöftet – Detta är ett löfte som kan besvara frågan:  V          j              

                  X?  Detta ligger till grund för både positioneringsarbetet och framtagandet 

av kommunikationskonceptet. Varumärkeslöftet delas upp i tre delar: 

 Funktionen – Hitta det funktionella värdet i produkten som urskiljer sig från 

konkurrenternas produkter. 

 Självspeglingen – Ge omvärlden en bild av oss själva, det vill säga en avspegling av 

varumärkets identitet och personlighet. 

 Övergripande värderingar – Viktigt att hitta värderingar som till exempel 

miljömedvetenhet, icke-djurtest, återvinning och så vidare. 

5. Positionering – Hjälper till att skapa förutsättningar för en effektiv 

marknadskommunikation och gör varumärkets mervärden klarare för konsumenten. 

Utformningen sker genom varumärkets kärnvärden och bör uppfattas som intressant, relevant 

och attraktivt. Positioneringen är en del av grunden till kommunikationskonceptet. 

Positioneringen av varumärket kan ske genom olika kanaler och medier, däribland Internet 

vilket är viktigt för B2B-företag på grund utav att det kan leverera varumärkesinformation. 

Detta kan vara särskilt bra för potentiella kunder som tidigare inte haft erfarenhet av 

företagets tjänster för att få en bild av varumärket menar Harridge- March (2009). 

6. Kommunikationsstrategi – Grunden till en fungerande kommunikationsstrategi ligger i 

svaren på dessa frågor: 

i. Vad vill vi säga? 

ii. Hur vill vi säga det? 

iii. Till vem vill vi säga det? 

iv. Var vill vi säga det? 

v. I vilket syfte vill vi säga det? 

7. Utvidgning – Syftet är att utnyttja värdet i ett starkt varumärke för att utvidga varumärket 

ännu mer. Det finns olika typer av utvidgningar som line extension och brand extension. 

8. Mätning – Regelbunden kontroll av varumärkesvärdets utveckling. Detta är viktigt för att 

slippa drastiska kursändringar som stör varumärkets uppbyggnadsprocess. 
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2.1.2 Customer-based Brand Equity – B2B 

 

Keller (2008) beskriver utifrån Customer-based Brand Equity (CBBE)-modellen hur ett starkt 

varumärke utvecklas. Modellen består utav fyra steg (se figur 2) Keller (2008): Första steget 

är att skapa en identitet. Här är det viktigt att bilda en identifikation hos kunder där de 

associerar varumärket till en specifik produktgrupp eller tjänst. Detta kräver utmärkande drag 

hos varumärket som skapar medvetenhet. Andra steget går ut på att skapa en 

varumärkesmening. Här ska man förena de påtagliga och de mer vaga associationerna som 

varumärket har. Dessa i sin tur kan karaktäriseras som antingen funktionella eller abstrakta. 

Funktionella syftar till de, som namnet antyder, funktionella attributen som exempelvis 

design, huvudegenskaper, hållbarhet och extrafunktioner. Abstrakta relaterar till de yttre 

egenskaperna i en produkt som exempelvis värderingar, ursprung, personlighet, 

användarprofiler. 

 

Tredje steget handlar om varumärkesrespons. Här är det åsikter och uppfattningar om 

varumärket som spelar roll, där en kombination av associationer identifierade i 

varumärkesbetydelsen vilket ligger som bas. Det finns sex typer av associationer: värme, 

glädje, säkerhet, iver, självrespekt och socialt godkännande. Det fjärde och sista steget är 

varumärkesförhållande. Här omvandlas varumärkesresponsen till att skapa ett förhållande 

mellan varumärke och kund, som är intensivt och lojalt.  

 

 

Figur 2: Customer-based Brand Equity Model (Keller, 2008) 

 

Dessa fyra steg består i sin tur utav sex byggklossar; prestanda, bedömningar, känslor, 

utmärkande drag och resonans. Målet är att ligga högst upp i pyramiden för att uppnå en 

harmoni mellan varumärke och kund. Modellen som Keller (2008) har tagit fram fokuserar 
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främst på den individuella uppfattningen av varumärkesvärdets fastställande. Alpert et al. 

(2008) menar att inom B2B har även andra påverkan på varumärkesvärdet därför har de 

anpassat Kellers CBBE-modell till B2B-varumärken. I den uppdaterade versionen har Alpert 

et al. (2008) bytt ut Keller ursprungliga sex byggklossar mot: Lösningar för partnerskap, 

Bedömningar, Säljgruppens förhållanden, Prestanda, Rykte och Utmärkande drag av 

tillverkarens varumärke vilket gör modellen anpassad mer för ett B2B-företag.  

2.1.3 Tillämpning av varumärkesteorier 

 

Dessa utvalda varumärkesteorier har valts för att ge en bra inblick i ämnet och för att förklara 

hur Strategs varumärke ser ut idag. Första teorin är varumärkeshjulet vilket är en modell som 

beskriver uppbyggandet av ett varumärke. Då Strateg redan har byggt upp sitt varumärke 

kommer teorin att användas för att se närmare på de delar som varumärket är uppbyggt utav, 

således vad som ligger bakom helheten. Genom att gå in på de åtta stegen som 

varumärkeshjulet består utav kommer vi att kunna beskriva Strategs varumärke mer 

djupgående då modellen bland annat tar upp varumärkesidentitet, varumärkeslöfte, 

positionering, kommunikationsstrategi med mera. Utifrån detta kommer teorin även användas 

för att diskutera vad Strateg vill förmedla med sitt varumärke.  Kellers Customer-based Brand 

Equity (CBBE)-modell och den modifierade modellen för B2B av Alpert et al. (2008) 

används för att komplettera varumärkeshjulet. I analysen kommer vi att använda oss utav de 

fyra första stegen som modellen tar upp.  

2.2 Marknadskommunikation 

 

De sätt som företag direkt samt indirekt kommunicerar på, vare sig det är för att informera, 

påminna eller övertala kunder angående deras egna produkter eller tjänster, är för att skapa en 

dialog med och skapa en relation med kunden. Att föra denna dialog gör 

marknadskommunikationen således till företagets representativa röst mot kunden (Kotler, 

2012). Vare sig det är planerad kommunikation eller ej kommuniceras alltid något. Oplanerad 

kommunikation har i likhet med utebliven kommunikation en tendens till att få negativ 

inverkan på kunders upplevelse av företaget, dess produkter och tjänster. Det är därför av stor 

vikt att analysera företagets kommunikationskanaler och dess möjliga effekter. Då en 

planering därefter istället kan ge positiv inverkan gällande synen på företaget (Grönroos, 

2008). 
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Blyth (2003) uttrycker att marknadsförare framförallt inom B2B har tagit till sig Internet och 

webben som sitt tillvägagångssätt. Även Carlsson (2009) beskriver hur företag använder sig 

allt mer av sociala medier för att kommunicera med sina kunder och hur detta kan komplettera 

de traditionella kommunikationskanalerna.  

2.2.1 B2B kommunikation 

 

Enligt Mårtenson (2009) finns det tre steg som bör uppfyllas vid B2B kommunikation: 

 

1. Varumärkes inriktad kommunikation, det innebär att företaget positionerar sig på ett 

konkurrenskraftigt vis för att bli en tänkbar leverantör samt ger anledning till en positiv 

inställning gällande företagets erbjudande för att leda till fortsatta kontakter. 

 

2. Kontaktmarknadsföring, det vill säga att utöver den kontakt som sker mellan säljare och 

köpare så finns det flera individer hos kundföretaget som är med och tar beslut. Även dessa 

bör kommuniceras med ifall ett relationsbyggande ska ske och möjligen leda till ett 

partnerskap. 

 

3. Avslut, ovanstående punkter måste stämma överens med upplevelsen av varumärket och 

löften måste hållas. 

2.2.2. Tillämpning av kommunikationsteorier  

 

Första delen under avsnitt marknadskommunikation kommer att ge inblick i kommunikation 

och hur det fungerar. Grönroos (2008) menar bland annat att det är viktigt för företag att 

analysera sina kommunikationskanaler för att kunna upprätthålla positiv respons och Carlsson 

(2009) talar om sociala mediers roll i kommunikationen. Utifrån bland annat detta kommer vi 

i analysen att diskutera om Strategs marknadskommunikation och vilken roll det har i arbetet 

med social medier. Vi kommer även att koppla det till varumärket och hur det kan 

kommuniceras utifrån de tre stegen som bör uppfyllas vid B2B kommunikation enligt 

Mårtenson (2009). 

2.3 Sociala medier  

 

Enligt Zhang & Li (2010) ligger olika forum och sociala nätverk till grund för termen sociala 

medier. Nationalencyklopedin definierar sociala medier på följande sätt:  
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 S               samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan 

skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som 

använder dem. Medan massmedier processar sitt innehåll genom en professionell 

organisation kan sociala medier beskrivas som nätverk där många kommunicerar med 

     .  (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Evans & Bratton (2008) beskriver fördelar med sociala medier som kan förbises av en del 

B2B företag. Han menar att många konsumenter har tröttnat på traditionell marknadsföring 

och därför bör marknadsföringen finnas där kunder söker information, vilket är på Internet. 

Vidare beskriver han också vikten av sociala medier och hur företaget faktiskt tjänar på att 

vara aktiva på sociala medier och utnyttja det i sin verksamhet. Även Clapperton (2009) 

beskriver vikten av sociala medier där han påvisar att företag kan engagera sina kunder 

genom sociala medier vilket kan leda till att företaget även får nya potentiella kunder. Vidare 

menar Weber (2009) att kommunikationen i sociala medier ger företag möjligheten att 

samverka och skapa attraktiva miljöer för kunder.  

 

2.3.1 Kanaler på sociala medier 

 

Smith (2009) beskriver sociala medier som en global gemenskap där olika forum ger 

individen friheten att uttrycka sina åsikter och skapa innehåll. Beroende på innehåll finns det 

även olika kanaler som är anpassade till olika ändamål. Exempel på de vanligaste sociala 

mediekanalerna idag är följande:   

 

Sociala nätverk  

Syftet med sociala nätverk är att stärka relationer mellan olika individer med liknande 

intressen och aktiviteter. Kommunikationen är väldigt simplifierad och gör det lätt för 

individer att ta kontakta och ansluta till varandra menar Walaski (2013). Exempel på socialt 

nätverk är Facebook som används av många företag för att stärka sitt varumärke men även i 

syfte om att sprida information om företaget samt synas (Kaplan och Haenlein, 2010).  
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Professionella nätverk  

Walaski (2013) menar att professionella nätverk liknar sociala nätverk dock är de mer 

inriktade på professionella kontakter. Exempel på detta är LinkedIn där medlemmarna 

använder sig av nätverket för att dela information med liksinnade, skapa affärskontakter och 

rekrytera. Thew (2008) framhåller hur LinkedIn kan underlätta rekryteringsprocessen då 

enskilda medlemmars profiler förenklar sökprocessen av rätta kandidaten för företaget. 

Förutom tid sparas det även pengar menar han.  Thew (2008) menar också att det kan öppnas 

upp möjligheter för företag som är aktiva på LinkedIn att utvidga sitt kontaktnätverk. 

 

Bloggar  

Med bloggar menas enligt Walaski (2013) internetbaserade sidor där användare har möjlighet 

att framföra sina åsikter eller annan slags information på ett enkelt sätt. Många företag 

använder bloggar för att sprida nyheter och information till sina kunder, anställda och andra 

intressenter (Kaplan och Haenlein, 2010).  

 

Det finns mängder med olika typer av bloggar som företaget kan ha där varje typ tjänar olika 

syften. Branschblogg är en utav dem och har i syfte att belysa aktuella händelser samt nyheter 

i branschen som företaget befinner sig i. Syftet är även att få företaget att framstå som sakliga 

och kunniga inom branschen samt att dra uppmärksamhet till företaget. Den främsta 

målgruppen för en branschblogg är kunder samt potentiella kunder där indragande 

marknadsföring (pull marketing) används flitigt för att locka dessa (Ström, 2010). Indragande 

marknadsföring handlar om att skapa ett innehåll som mottagaren vill ta del av. För att 

åstadkomma detta finns det två faktorer som företag bör ta hänsyn till: dela med sig av 

kunskap och/eller använda sig av humor (Ström, 2010). 

 

Micro-bloggar  

Walaski (2013) beskriver micro-bloggar som sidor där användaren på ett mycket kortfattat 

sätt kan kommunicera och framföra sin åsikt. Exempel på micro-bloggar är Twitter. 

Kierkegaard (2010) understryker hur Twitter har gått från att vara en mikroblogg för 

privatpersoner till ett starkt marknadsföringsverktyg där många företag nu använder det för 

varumärkesutveckling och skapande av relationer.  Twitter är även bra att använda sig utav 

för att ge tips om branschen som företaget befinner sig i, det vill säga vid kunskapsspridning 

som man talar om inom indragande marknadsföring. Tipsen eller informationen som läggs ut 

kan exempelvis vara korta utdrag från en artikel på en hemsida eller ett inlägg från en blogg. 
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Företag som säljer tjänster med fokus på kunskap som exempelvis advokatbyråer kan använda 

Twitter för att sprida tips om sin bransch och genom detta undermedvetet stärka sitt 

varumärke samt associera varumärket med begreppet kompetens (Ström, 2010). 

 

Bilddelning  

Det finns även sociala medier som fokuserar på bildelning exempel på sådana kanaler är 

Instagram, Flickr och Pinterest (Ström, 2010). Instagram beskrivs som en fotoapplikation där 

användaren kan dela med sig av bilder. Användaren kan även kommentera och gilla andras 

bilder (Instagram, 2014)  

2.3.2 Användning av sociala mediekanaler 

 

Många gånger är det svårt för företag att skilja på olika kanaler och förstå innebörden med 

vilka kanaler som passar olika ändamål. Weinberg och Pehlivan (2011) har tittat närmare på 

sambandet mellan användningen av kanalerna och regler för hur plattformarna används. 

Genom detta har de kartlagt två faktorer som kan användas vid taktiskt beslutfattande för att 

hitta den kanal som är mest lämplig för ett visst innehåll. Dessa faktorer utgörs av Half-life of 

information och Information depth (se figur 3).   

 

Halv-life of information är en faktor som beskriver innehåll och mediet, vilken livslängd 

informationen har med avseende på tillgänglighet på skärmen samt intresse för ämnet. 

Exempelvis är livslängden för ett inlägg på microbloggar som Instagram och Twitter 

kortvariga vilket beror på olika faktorer men främst på hur många en användare följer.  

Information depth beskriver hur innehållsrik informationen är och vilka olika perspektiv det 

finns inom det. Exempel på det är hur ett socialt nätverk som Facebook kan samla till sig 

information rörande samma ämne fast från olika perspektiv. Genom att använda dessa två 

faktorer kan företag identifiera vilka kanaler som är mest tillämpningsbara för ett visst mål 

samt dess innehåll (Weinberg & Pehlivan, 2011). 
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Figur 3: Sociala mediekanaler och hur dessa ska användas beroende på faktorerna Halv-life of information och 

Information depth (Weinberg & Pehlivan, 2011) 

 

2.3.3 Hantering av sociala medier  

 

Ramsay (2010) beskriver hur viktigt det är för företag att använda sina sociala mediekanaler 

på rätt sätt för att stärka sitt varumärke och fånga upp affärsmöjligheter. Företag kan även 

skapa transparens i sättet som de arbetar på och ge sina kunder inblick i hur de utför sitt arbete 

samt stärka sina relationer (Kho, 2008). Många företag gör misstaget att de öppnar upp 

konton som sedan inte underhålls vilket kan skada företagets trovärdighet. Sociala medier bör 

ses som ett fulltidsjobb vilket således kräver resurser i form av bemanning och information 

som är väsentlig samt aktuell. För att nå framgång i sociala medier krävs frekventa 

uppdateringar. Att lägga upp information som är aktuell och intressant kan uppmuntra 

användare att engagera sig mer samt även dela innehållet vidare till andra användare 

(Ramsay, 2010). 

 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver hur sociala medier är snabbt föränderliga plattformar 

och menar därför att det är viktigt för företag att ha riklinjer att följa. De har tio 

rekommendationer för hur företag bör använda sig utav sociala medier för att stärka sitt 

varumärke. Dessa tio har delats in i två delar där de fem första punkterna belyser hur man ska 

använda sig av sociala medier medan de fem sista punkterna belyser hur man ska vara social.  
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Rekommendationer på hur man ska använda sig av sociala medier (Kaplan och Haenlein, 

2010): 

1. Att välja rätt social mediekanal som passar företaget och dess målgrupp.   

2. Skapa egen applikation eller välj en som redan finns. Att välja en befintlig applikation har 

sin fördel i att den redan är etablerad och har många användare. 

3. Vid behov av att vara aktiv i olika sociala mediekanaler se till att aktiviteterna är i linje med 

varandra. Olika budskap om företaget på olika kanaler kan vara förvirrande.  

4. Integrera sociala medier med traditionella medier. 

5. Se till att sociala mediekanalerna är tillgängliga för alla anställda i företaget. Exempelvis 

kan företaget lägga ansvaret för underhållning av kanalerna till en anställd och låta resten av 

de anställda underhålla kanalerna lite då och då. 

 

Rekommendationer för att vara social på sociala medier (Kaplan och Haenlein, 2010): 

1. Var aktiv. Sociala medier handlar mycket om interaktion därför är det viktigt att ha 

information som är aktuell att dela samt att vara aktiv för att nå framgång.  

2. Det är viktigt att vara intressant. För att skapa interaktion lyssna på dina kunder och ta reda 

på vad de är intresserade av för att sedan anpassa innehållet till dem.  

3. Att vara ödmjuk och öppen för att lära sig mer av hantering av de olika funktionerna är 

också viktigt av den orsaken att det alltid går att lära sig mer.  

4. Våga vara oprofessionell för att inte verka för stel bland andra användare.  

5. Var ärlig och följ reglerna som finns.  

2.3.4 Sammanfattning av tidigare studier inom sociala medier 
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Tabell 1: Sammanfattning av tidigare studier som behandlar sociala mediekanaler 

 

Tabell 1 visar slutsatser utav en del studier som berör sociala medier som vi har använts oss 

utav i denna studie. En del slutsatser är inriktad mot specifika sociala mediekanaler medan 

andra slutsatser baseras på generell användning sociala medier och Internet. Tabellen är tänkt 

att på ett övergripande sätt visa läsaren vad tidigare forskning har funnit inom området för 

sociala medier och företags användning utav det.  
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Figur 4: Användning av sociala medier inom B2B företag (Marketing Charts, 2013) 

 

Figur 4 visar hur beslutsfattare inom olika B2B företag i Nord America samt Europa använder 

sig utav olika sociala mediekanaler. Det visar även om användningen sker i arbetsrelaterat 

syfte, eller i arbetsrelaterad och personligt syfte eller enbart personligt syfte. Bland de mest 

använda kanalerna är LinkedIn, Twitter och Facebook samt forum på företagssidan som 

exempelvis bloggar.  

2.3.5 Tillämpning av sociala medieteorier  

 

Under rubriken ”Kanaler på sociala medier” belyser vi olika sociala mediekanalerna och hur 

företag kan hantera respektive. Denna del är relevant utifrån våra forskningsfrågor och 

kommer att användas i analysen för att diskutera hur Strateg kan använda sig av bland annat 

Facebook, Twitter och LinkedIn. Weinberg och Pehlivan (2011) talar om två faktorer som kan 

användas vid taktiskt beslutfattande vilket utgörs av: Halv-life of information och Information 

depth. Halv-life of information är den faktorn som vi kommer att koppla an till diskussionen 

om hur Strateg kan använda sig av olika sociala mediekanaler. Vi kommer även diskutera 

kring vilka kanaler som är lämpliga för Strateg att använda sig utav de sociala mediekanaler 

som nämns. Utifrån de tio rekommendationerna om hur man ska använda sociala medier som 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver kommer vi med hjälp utav en del av dessa punkter att 
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diskutera hur Strateg kan använda sig av de utvalda sociala mediekanalerna för att stärka sitt 

varumärke.  

2.4 Tillämpning av teorier  

 

Nedan diskuteras kopplingen mellan de utvalda teorierna för att skapa en förståelse över hur 

dessa hänger ihop med varandra och ge en helhets bild över hur teorierna kommer att 

användas. Först inleds avsnittet med övergripande teorier sedan går vi djupare in på de teorier 

som har direkta kopplingar till syftet samt frågeställningarna som studien har. För att skapa 

tydlig förståelse har vi valt att förklara teoriavsnittet utifrån en trattmodell (se figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Trattmodell för hur teorierna kommer att tillämpas 

 

Inledningsvis ges det en inblick i vad ett varumärke är och vad det innefattar. Sedan går vi in 

på teorier om varumärkesuppbyggnad. Både Varumärkeshjulet och Kellers (2008) CBBE-

modell beskriver ett antal riktlinjer som är viktigt att följa vid uppbyggandet av ett starkt 

varumärke. Vidare presenteras även CBBE-modellen som Alpert et al. (2008) har anpassat till 

B2B vilket skiljer sig något från den tidigare modellen. Detta görs på grund utav att Strateg är 

ett B2B företag och den tidigare modellen av CBBE krävde en modifiering för att anpassas till 

B2B.  Därför är den modifierade modellen mer relevant i analysen eftersom vår uppsats är 

baserad på Strateg dock ger den första versionen mer bakgrund till modellen. 

Varumärkesteorierna utgör trattmodellens första del och smalnar sedan ner till trattmodellens 

andra del vilket utgörs av kommunikationsteorier (se figur 5). Då Strateg redan har ett 

etablerat varumärke kommer dessa teorier att användas för att få en klar bild av varumärkets 
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grund och vad företaget vill kommunicera med sitt varumärke. Således användes 

varumärkesteorierna för att kunna beskriva Strategs varumärke då detta är en förutsättning för 

att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor.  

 

Ur varumärkeshjulet används stegen tre till och med sex. Detta är på grund utav att dessa steg 

beskriver själva varumärket mer djupgående än resten av stegen som behandlar arbetet kring 

varumärket. Med hjälp utav dessa steg kommer vi i analysen kunna beskriva varumärkets 

identitet, det vill säga vilka värden Strateg vill förmedla med sitt varumärke. Vi kommer även 

beskriva vad företaget har för varumärkeslöfte vilket hänger tätt ihop med identiteten. Samt 

kommer vi i analysen att ta upp positioneringen av Strategs varumärke på olika sociala 

mediekanaler. Denna del är viktigt för B2B-företag på grund utav att det kan leverera 

varumärkesinformation och ligger därmed till grund för kommunikationskonceptet för vad 

företaget vill kommunicera på sociala medier. Därför kommer kommunikationsteorierna att i 

analysen fungera som en brygga mellan varumärket och trattmodellens tredje del vilket är 

sociala medier (se figur 5).  Teorier inom marknadskommunikationen kommer att användas 

för att beskriva hur de utvalda stegen i varumärkeshjulet kommuniceras och om detta 

uppfyller stegen som är viktiga vid B2B kommunikation som Mårtenson (2009) talar om. 

 

Kommunikationen av varumärket är något som berör hur Strateg speglas på sociala medier 

och hur varumärket kommuniceras påverkar också varumärket, eftersom vare sig det är 

planerad kommunikation eller ej kommuniceras alltid något (Grönroos, 2008). Därför 

kommer vi att med hjälp utav sociala medieteorierna i analysen att gå in på hur de olika 

sociala mediekanalerna används av Strateg och hur aktivt dessa används för att kommunicera 

företagets varumärke. För att kunna göra detta använder vi oss utav beskrivning av de olika 

kanalerna som vi belyser under rubriken ”Kanaler på sociala medier”. Weinberg och 

Pehlivans (2011) Halv-life of information kommer att användas för att beskriva hur aktiv och 

frekventa Strateg är på sina befintliga sociala mediekanaler.  Även en analys kring vilka 

kanaler som är lämpliga för Strateg att använda sig utav kommer att kopplas till detta. Utifrån 

Kaplan och Haenleins (2010) rekommendationer kommer vi beskriva hur Strateg kan använda 

sig av de utvalda sociala mediekanalerna för att stärka sitt varumärke. Även denna del kopplar 

vi ihop med Weinberg och Pehlivans (2011) Halv-life of information eftersom denna teori 

används för att se hur aktiva och frekventa Strateg är och Kaplan och Haenleins (2010) talar 

om vikten av att vara aktiv samt frekvent.  
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3. Metod  

Under detta avsnitt presenteras vårt val av metod vilket först sammanfattas i en modell som 

beskriver metod som har använts för denna studie. Vidare beskrivs urvalet av 

undersökningsobjektet och datainsamling. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens 

reliabilitet & validitet.  

3.1 Studiens upplägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: studiens undersökningsdesign 

 

Figur 6 beskriver studiens upplägg där vi från början utifrån teorier och observationer kom 

fram till problemområdet som vi ville studera.  Därefter samlade vi sekundärdata samt 

primärdata med hjälp utav intervjuer där en intervju guide utformades utifrån teorierna. Dessa 

delar diskuteras mer detaljerad senare under detta avsnitt. Primär- och sekundärdata används 
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även senare under avsnitt Empiri vilket sedan kommer att utmynna i en analys. Därefter följer 

slutsatser där de väsentliga delarna som besvarar forskningsfrågorna lyfts fram. Studien 

avslutas med en diskussion där vi diskuterar resultatet samt ger förslag på vidare forskning.  

3.2 Val av metod 

 

Kvalitativ data utgörs av bilder samt ord där studieobjektet tolkas och förstås. För att skapa en 

helhetsförståelse generar den kvalitativa undersökningen texter och modeller som beskriver 

verkligheten vilket syftar till att upptäcka och lyfta fram de samband som finns. Studier med 

kvalitativ karaktär är explorativa, beskrivande och förklarande. Det går att antingen välja ett 

eller att kombinera dessa tre ansatser. Explorativa studien syftar till att skapa förståelse kring 

studieobjektet. Vår studie har en explorativ ansats som ger oss större utrymme att förstå 

studieobjektet samt problemområdet bättre (Saunders et. al. 2007).  

 

Denna studie har även en kvalitativ karaktär då vi vill förstå Strateg för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. Vi är dock medvetna om att denna metod har fått kritik för att vara subjektiv 

och att det finns en svårighet med att generalisera resultatet. Med denna studie ämnar vi inte 

att generalisera resultatet till andra reklambyråer utan fokus ligger endast på Strateg. Detta är 

något som Christensen et al (2010) menar också inte alltid är ett mål inom kvalitativ forskning 

att generalisera resultatet. 

3.3 Urval 

 

För intervjuerna med Hans Tedsjö och Robert Lundin på Strateg gjordes ett strategiskt urval, 

detta för att som Christensen (2010) nämner är undersökningens syfte att erhålla djupare 

förståelse för specifika fenomen, vilket är vanligt inom kvalitativa studier då intresset inte 

ligger i att beskriva kvantiteter. Hans Tedsjö har varit med och byggt varumärken tillsammans 

med Strateg sedan starten år 1985. Robert Lundin arbetar som digital director på Strateg och 

är ansvarig för kundernas strategier i digitala kanaler, detta innebär att han till stor del arbetar 

med integrerad kommunikation (Strateg, 2014).   

Vi är medvetna om att respondenturvalet kan ge utrymme för vinkling om respondenterna tror 

sig gynnas av hur de svarar eller om de tror sig veta mer än vad de gör (Bryman & Bell, 

2013). Beroende på frågornas utformning och vårt urval anser vi oss kunna erhålla 

ämnesrelevant data inom vår tidsram. Detta på grund av att intervjupersonerna anses vara 
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kunniga inom sina områden och att intervjuerna i dessa fall kan inge en hög svarsfrekvens 

samt att förtroendet kan stärkas vid interaktionen (Christensen et al, 2010).  

3.4 Intervjuguide  

 

Vårt val av tillvägagångssätt för empiriinsamling blev att genomföra så kallade 

semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman & Bell (2013) kännetecknas av att de 

utformas efter relativt specifika teman som avses att beröras. Sedan besitter 

intervjupersonerna en stor frihet att utforma sina svar inom områdena. Det ger även möjlighet 

att frångå den uppsatta intervjumallen för att ställa följdfrågor på de givna svaren. Vår 

intervjumall (se bilaga 1) utgick från de tidigare nämnda teorierna i vår referensram, det vill 

säga om varumärket, marknadskommunikation och sociala medier. Detta för att inte missa 

något av områdena som vi undersöker utan att till fullo styra intervjuerna, utan att istället låta 

de fortgå för att med följdfrågor komma djupare in på områdena.   

 

För att inte gå miste om intressanta detaljer som intervjupersonen kan tänkas komma med 

använde vi oss av ljudupptagning. Då ett stort fokus annars kan tänkas gå åt till att anteckna 

vilket istället blir en distraktion samt att det även ger möjlighet att gå tillbaka för att analysera 

intervjun i efterhand (Bryman & Bell, 2013). Förutsättande för detta är dock att 

intervjupersonen i fråga accepterar att intervjun spelas in samt är medveten över 

undersökningens syfte och att det är frivilligt för denna att besvara frågorna (Esomar, 2014).  

3.5 Datainsamling 

 

De semistrukturerade intervjuerna som utfördes på Strateg utgör uppsatsens primärdata. 

Intervjuerna genomfördes efter varandra avskilt i Strategs konferenssal, ett rum tillräckligt 

avskilt för att kunna prata i lugn och ro samtidigt som informanterna inte behövde avlägga 

någon tid för att flytta sig utan endast för intervjuerna som sträckte sig mellan 45-60 minuter.  

Intervjuerna inledes med att vi presenterade oss, syftet med vår undersökning samt lite kort 

om vad vi tänkt oss att det övergripande syftet för intervjun skulle handla om. Sedan fick de 

intervjuade presentera sig själva och deras generella syn över hur Strateg överlag arbetar med 

ämnet som låg till grund för just dennes intervju. För att sedan få ge mer ingående svar under 

intervjuns fortgång sedan gick vi djupare in på teman utifrån vår intervjuguide utan att för den 

delen ställa ledande frågor. Detta ska vara lämpligt då informanten blir avslappnad och kan 

uttrycka dennes egna tankar och åsikter (Dalen, 2008).  
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Under intervjuerna använde vi oss utav ljudupptagning då det i kvalitativa intervjuer är viktigt 

att få med informanternas egna ord eftersom det är just deras fall som undersöks. Idag 

uppfattas det naturligt att föreslå en inspelning av intervjuer och om den tekniska utrustningen 

kan behärskas smidigt samt avspänt ber om lov tyder det på en professionalitet som kan stärka 

informantens förtroende (Lantz, 2007).  

 

Genomlyssning samt transkribering kan kritiseras för att det ofta tar väldigt lång tid och att 

det finns en risk för kommunikation som inte förmedlats genom ord, såsom kroppsspråk kan 

förbises. Däremot ger det oss möjligheten att gå genom intervjuerna för noggrannare analys 

över vad som har sagts vilket kan tänkas ge en mer noggrant beskrivning tillsammans med 

egna anteckningar under intervjuernas gång (Bryman & Bell, 2013).  

 

Sekundärdata som har använts i uppsatsen består utav dokumentet över Strategs digitala 

strategier som vi har erhållit från företaget och tryckt litteratur inom området som uppsatsen 

behandlar. Även vetenskapliga artiklar utgör uppsatsens referensram där dessa har godkänts 

och granskats innan publicering. För att utvärdera sekundärkällorna har vi varit noga med att 

få tag på ursprungliga källan av materialet som vi har funnit. Databaserna Summon och 

Emerald användes för att söka artiklar. Universitets egen sökkatalog och Google Scholar har 

använts vid sökning av tryckt litteratur. Vi har även använt oss utav information som står på 

Strategs hemsida för att presentera företaget och beskriva de tjänster som de erbjuder.  

3.6 Egna observationer 

 

Egna observationer har gjorts på Strategs aktiviteter på de sociala mediekanaler som företaget 

använder sig utav idag. Eftersom Strateg har konto på olika sociala mediekanaler har denna 

del varit viktig för att förstå företagets aktivitet och frekvens på kanalerna samt för att se hur 

företaget faktiskt arbetar med dessa kanaler. Det är även detta, aktiviteten och frekvensen, 

som vi utifrån uppsatsens syfte har haft fokus på att observera och inte innehållet vilket kan 

kritiseras. Valet grundar sig i att aktivitet samt frekvens ligger till grund för att kunna 

publicera ett innehåll, det vill säga utan aktivitet syns inte heller något innehåll. Dock är vi 

medvetna om att en innehållsanalys skulle ha bidragit till djupare studie av kanalerna. En 

begräsning i observationerna har varit att vi inte har haft verktygen för att se vilka besökare 

företaget får till sina kanaler. Denna information skulle kunna ha bidragit till att se om 
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företaget faktiskt når sin målgrupp på de olika kanalerna och gett svar på om kunder eller 

potentiella kunder faktiskt besöker Strategs sociala mediekanaler.  

3.7 Validitet och reliabilitet  

 

I vilken mån undersökningen har extern reliabilitet eller dess replikerbarhet är beroende av 

faktorer som transparensen i metoden och hur väl intervjuguiden är utformad (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har varit noga med att ge detaljerade redogörelser av metoden i denna studie 

samt vår intervjuguide för att skapa transparens. Om vår studie replikeras kan dock resultatet 

se annorlunda ut på grund utav andra faktorer. Informantens personliga åsikter kan förändras 

under tidens gång. Även förändringar i företaget kan ske vilket kan påverka replikerbarheten. 

 

När det kommer till forskarrollen menar Dalen (2008) att det är viktigt för forskaren att 

klargöra sin koppling till forskningsområdet, detta för att undvika subjektivitet vid analys av 

intervjumaterialet. Därför kan vara lämpligt att vara flera med olika erfarenheter. Det är därför 

stärkande när det kommer till analysen att vi är tre stycken som skriver uppsatsen tillsammans 

och att vi har något varierande bakgrunder samt att vår tidigare utbildningsgång har varit 

relativt skild. Däremot med en gemensam utbildningsgrund, ett väl samspel och god 

förberedelse med intervjuguide när vi var två stycken som genomförde intervjuerna så undvek 

vi förhoppningsvis vad Dalen (2008) menar med att flera intervjuare kan försvaga projektets 

kvalitet. Denna överensstämmelse inom forskarlaget över hur det som ses och hörs ska tolkas 

beskriver Bryman & Bell (2013) som en förutsättning för en god intern reliabilitet. Det kan 

även ge en positiv inverkan på samspelet under intervjun om det lättar på de delaktigas 

nervositet så att alla kommer till sin rätta för då kan både den intellektuella och den 

emotionella kapaciteten uttryckas (Lantz, 2007). 

 

Intervjuguiden säkerställdes genom en pilotintervju, detta gav indikationer på att våra 

intervjufrågor uppfattades korrekt. Även ljudinspelningsteknikens funktion säkerställdes inför 

intervjuerna så att transkriberingen sedan skulle kunna ske problemfritt. Detta ger en god 

grund för att beskrivningarna från informanterna blir valida, tydliga och fylliga (Dalen, 2008). 

Den interna validiteten stärks om överensstämmelsen är god mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som de utvecklar (Bryman & Bell, 2013), detta bör underlätta om den 

erhållna empirin är tydlig. 
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4. Empiri 

Nedan behandlar vi den insamlade primär- och sekundärdata. Under rubriken varumärke 

presenteras information som har utvunnits ur intervjun med Hans Tedsjö. Detta följs upp med 

information som baseras på intervjun med Robert Lundin vilket sammanfattas under rubriken 

sociala medier. Sedan ges en mer djupgående beskrivning av Strategs digitala strategier 

utifrån dokumentet som vi har fått från företaget. Avsnitten avslutas med våra egna 

observationer av Strategs aktiviteter på de sociala mediekanaler som de använder sig utav 

idag. Intervjufrågorna som står till grund för primärdata och det fullständiga dokumentet över 

Strategs digitala strategier återfinns i bilagor.  

4.1 Varumärke 

 

Varumärkesstrategin innehåller, enligt Hans Tedsjö, deras kritiska framgångsfaktorer. Dessa 

är enligt honom, expansion, kompetensutveckling, företagets värdegrund och ledarutveckling. 

Detta är grunden som Strateg bygger sitt varumärke på. Varumärket är inte bara människorna 

och loggan som företaget har utan också arbetet de gör. Det är, som Tedsjö lyfter fram, 

medarbetarna som bär fram deras varumärke och om inte någon levererar det som förväntas 

påverkas hela varumärkesbygget. De har ett ”mantra” som de ständigt har i upprepning som 

är: 

 V                                      !  

 

Målet är att bygga koncept och kunskap för att göra kunder framgångsrika. Denna ”mantra” 

uppnås genom ett väl genomarbetat varumärkeskoncept, affärskoncept. Konceptet bygger på 

att företaget är väl informerade och involverade inom de senaste trenderna, har kompetenta 

medarbetare som utför sina uppgifter till fullo och en väldigt låg personalomsättning. 

 

För att attrahera nya kunder använder sig Strateg av olika tillvägagångssätt. Exempelvis 

skickar de ut ett nyhetsbrev både till potentiella och gamla kunder varje månad där dessa 

informeras om vad som är nytt och vilka kompetenser som finns inom företaget. Ett annat 

tillvägagångssätt har varit något som liknar ”speed-dating”. Här handlar det om att som 

företag få chansen att träffa fem potentiella kunder som möjligen kan tänka sig att byta 

reklambyrå. Detta är dock, enligt Tedsjö, en väldigt trög process och att hitta kunder på detta 

vis har inte varit väldigt framgångsrikt för företaget.  
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Egna kampanjer är också ett sätt som Strateg använder sig utav för att attrahera nya kunder, 

enligt Tedsjö. Fokuset här ligger på att ta kontakt med olika företag som exempelvis 

underleverantörer till redan befintliga kunder och på så vis få in dem på Strategs nyhetslista. 

Vidare har Strateg något som de kallar för Mötesplats Strateg, vilket är en kampanjdag som 

företaget har som ambition att anordna två gånger per år. På denna dag hålls olika seminarier 

och föreläsningar för kunder samt potentiella kunder som de bjuder in.  Marknadsföringen av 

Strateg sker alltså via många olika kanaler. Huvudkanalen på social medier är Facebook men 

de använder sig dessutom utav nyhetsbrev, e-post, kampanjer, speed-dating konceptet och 

dessutom Mötesplats Strateg. Företaget har ingen avdelning som endast fokuserar på 

marknadsföring och Tedsjö menar att:  

 

  A    är ju våra marknadsförare. Men det är klart att projektledaren har ju då 

huvudansvaret för att vi marknadsför oss. Men det är klart en avdelning kan ju förstöra för 

oss om den inte beter sig på rätt sätt mot en kund. Så därför är ju alla budbärare av vårt 

varumärke. Det är ju det som poängen i vår värdegrund. Alla är varumärkesbyggare. Och 

varumärkesbygge är, för mig, försäljning. Image-            j    

. 

Strategs målgrupp för marknadsföring är B2B-företag. Det är producent-, tjänst- och 

industriföretag, oftast återförsäljarkedjor. Tedsjö menar att det handlar mycket om att bygga 

relationer, en relationsorienterad kommunikation. Företaget arbetar med att komma kunder 

nära genom att ge underlag för sin säljkår.  

 

Strateg utför nulägesanalyser en gång per år. De har dessutom en undersökning som sker av 

ett företag som heter Regi, som undersöker kundnöjdheten hos företag. Regi utser sedan en 

vinnare utav alla företag som de undersöker. Det innebär att Strateg utför nulägesanalyser två 

gånger per år, enligt Tedsjö, använder de sig utav enkäter, där de frågar ut sina kunder 

angående kundnöjdhet. Strateg har en kundnöjdhetsindex på ungefär 90 och en nöjd 

medarbetarindex på ungefär 87 av hundra. Företaget har dessutom månadsvisa möten med 

alla sina kunder för att bibehålla och vårda relationen mellan parterna.  

 

Företagets konkurrenter, anser Tedsjö, är framför allt de flesta större reklambyråer i 

Stockholm som arbetar med B2B. Men Strateg gör ingen omvärldsanalys utan det är 

projektledarnas och produktionsledarnas uppgift att hålla koll på deras konkurrenter. Tedsjö 

anser att Strategs projektledare är väl informerade om vad som händer ute på marknaden och 
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branschen. De söker hela tiden att hålla sig informerade om vad som händer med utveckling 

och vad som händer med nya företag och så vidare. Många nya företag dyker upp hela tiden 

och då är det bra att Strategs projektledare är informerade.  

 

 V                                                                    . U      la jobbar 

j                                      

 

Det som dock skiljer Strateg från deras konkurrenter enligt företaget själv är företagets 

värdegrund, där professionalism är nyckeln. Det som dessutom skiljer Strateg från deras 

konkurrenter är att de arbetar intensivt med deras organisation och kompetensutveckling, 

detta i och med en av värdegrundens viktigaste ord, professionalism. Hos Strateg är det 

nolltolerans mot att de inte ska ha de rätta råden för sin kund. Det som ytterligare skulle 

kunna tillföra att Strateg skiljer sig från sina konkurrenter att de gärna skulle vilja utvidga sitt 

varumärke genom att tillsätta en till gren, vilket är public relations (PR), enligt Tedsjö. Det 

har tidigare funnits men har fallit bort på grund av olika orsaker. 

 

Strategs varumärkesidentitet blir ganska tydlig, enligt Tedsjö. Han vill att kunderna ska 

uppfatta företagets varumärke enligt de varumärkeslöften de har, det vill säga, att de gör sina 

kunder framgångsrika. De vill att företaget skall ses som en strategisk resurs dessutom ska 

kunden uppfatta Strategs varumärke genom de tre värdeorden i värdegrunden; 

professionalism, kreativitet och glädje. Kunden ska få en helhetlig uppfattning om företaget. 

Att företaget kan och vet vad de gör, att de har de rätta råden samt att det är kul och kreativt 

på Strateg. Det som är viktigast är alltså värdegrunden som dessutom är 

varumärkesupplevelsen.  

4.2 Sociala medier 

 

 …                                                                 . Det är kreativitet, 

professionalism och glädje som är våra värdeord som ska förmedlas på ett eller annat sätt 

                                              

 

Enligt Robert Lundin är värdeorden kärnan inom hela verksamheten, likaså genom deras egen 

marknadsföring och likväl de sociala medierna som är en viktig del om än en relativt liten del 

i den övergripande marknadsstrategin. Den finns en övergripande strategi som gäller över alla 
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digitala kanaler som är till för att stärka Strategs varumärke med dess värdeord. De digitala 

medierna, det vill säga hemsidan samt de sociala mediernas syfte är att göra de nuvarande 

kunderna stolta över deras val utav byrå, de ska känna att de gjort rätt val. Sedan ska de även 

hjälpa till att få in nya kunder och locka nya medarbetare. Det finns en övergripande 

marknadsstrategi för Strateg som de sociala medierna är en del av men kanske inte riktigt 

någon för de sociala mediekanalerna. 

 

 D                                        j                   x                              j  

       

 

Innan något innehåll läggs upp finns det en liten guide som kan ses lite skämtsam, men den 

tjänar ett syfte då den får en att tänka till innan, ifall ens tanke följer den framtagna strategin 

eller ej menar Lundin. På sociala medier är det primärt Facebook som det arbetas med, Strateg 

var tidigare starka på Twitter men de har valt att mäkta lite, då deras tanke kring Twitter idag 

endast är att svara när någon kontaktar dem, inte för att inleda några dialoger själva. Detta är 

på grund utav att man fördelar resurser, där arbete med kunder prioriteras först och inte 

företagets egna sidor.  LinkedIn och Instagram är även kanaler som används i viss mån. De 

olika plattformarna används vid rekrytering, dock har LinkedIn varit den svagaste kanalen vad 

gäller detta. 

 

Överlag vad som meddelas på Strategs sociala mediekanaler är uppdrag (case) och nyheter. 

Däremellan är det meningen att sprida ut sådant som kan tänkas passa, det kan vara om lite 

tips och trender för arbetsmetodik genom någon guide eller något mer skämtsamt, detta för att 

få ett jämnare och kontinuerligt flöde.  Men det är inte mycket som är specialanpassat för 

vardera kanal utan materialet som produceras formuleras och framhävs på ett sådant vis att 

det passar de olika kanalerna. 

 

Strategs målgrupp med de sociala medierna är främst redan etablerade kunder, men även 

potentiella kunder och medarbetare. Lundin estimerar att deras målgrupp är överlag något 

äldre någonstans mellan 35-50 år. Lundin påpekar att de naturligtvis också riktar sig mot 

yngre men eftersom att de i större grad arbetar med B2B så faller automatiskt de allra yngsta 

bort och därför är de inte lika inriktade mot den yngre målgruppen.   
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4.3 Digitala strategier för Strateg 

 

De digitala kanaler som Strateg använder sig utav idag har i avsikt att förmedla företagets 

värdegrund och värdeorden: glädje, kreativitet och professionalism. Det är även tänkt att 

dessa kanaler ska vara en del av den övergripande marknadsföringsstrategin för Strateg.  

Syftet med att använda sig av digitala kanaler är (Strateg, 2014):  

 

 Stärka Strategs varumärke och fylla det med företagets värdeord 

 Få in nya kunder 

 Att nuvarande kunder ska känna sig stolta över företaget och veta att de valt rätt byrå 

 Hitta och locka till nya medarbetare 

 

Strateg använder sig utav fem olika sociala mediekanaler vilket är Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Instagram och blogg.  För varje kanal finns det en strategisk plan över hur 

medarbetarna ska arbeta med kanalerna. Den strategiska planen för varje kanal presenteras 

nedan. 

 

Facebook 

Värdeorden glädje och kreativitet står i fokus här. Facebook är en kanal som Strateg har valt 

att satsa extra mycket på. Detta på grund utav att företaget har märkt att deras målgrupp vilket 

är befintliga kunder, potentiella kunder och blivande medarbetare befinner sig där. Strateg 

anser även att Facebook är ett bra sätt att kommunicera med sin målgrupp där dessa kan lära 

känna företaget bättre och även skapa en dialog. Det är tänkt att befintliga kunder, potentiella 

medarbetare och kunder ska kommentera, gilla samt sprida vidare det som Strateg lägger upp 

på Facebook. De ska även vara medvetna om att Strateg finns där och känna att företaget bryr 

sig om det som skrivs till dem.  

 

Innehållet ska vara kreativt och lyfta fram händelser i Strategs vardag där vikten ligger vid att 

ha genomtänkta inlägg som öppnar upp konversation med följarna. Innehållet kan omfatta 

nyheter, case och lediga tjänster som finns på Strateg.se, löpande händelser, som visar på 

kreativitet och glädje. Även löpande annonsering och marknadsföring av utvalda inlägg.  
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LinkedIn 

Värdeordet som står i fokus för LinkedIn är professionalism. Målgruppen för denna kanal är 

potentiella kunder och blivande medarbetare. Kanalen ska användas för att hitta rätt 

medarbetare och för att låta målgruppen lära känna Strateg samt de tjänster som de erbjuder. 

Blivande medarbetare ska också kunna hitta lediga tjänster här. Det är tänkt att potentiella 

kunder och blivande medarbetare ska kommentera, gilla och sprida vidare det som Strateg 

lägger upp. Målgruppen ska även vara medveten om att Strateg finns på denna kanal. Här 

delas nyheter, case och lediga tjänster som finns på Strateg.se och annonsering av tjänster.  

 

Twitter 

Värdeorden glädje och professionalism står i fokus här. Strateg använder sig inte utav Twitter 

aktivt. Målgruppen för denna kanal är befintliga kunder, potentiella medarbetare och kunder. 

Kanalen ska användas för att användare ska kunna föra en dialog med Strateg och blivande 

medarbetare ska kunna hitta företagets lediga tjänster där. Målgruppen ska även känna att 

Strateg finns där och svarar om kontakt tas. Här läggs även automatiska inlägg ut, då någon 

bild delas via Instagram delas det även automatisk på Twitter.  

 

Instagram  

Värdeordet som står i fokus här är glädje och målgruppen för kanalen är potentiella kunder. 

Kanalen har i syfte att visa på medarbetarna och glädjen i deras vardag. Potentiella kunder ska 

känna att Strateg är en reklambyrå fylld av glädje. De ska få en liten annorlunda skildring av 

Strategs vardag genom glädjefyllda bilder. Ansvarig för denna kanal är en anställd på Strateg 

dock agerar olika medarbetare som “@enstrateg” under olika veckor. Minst två bilder per dag 

ska delas av den som har kontroll över kontot. Innehållet kan vara någon som håller på med 

något speciellt eller på någon bra mässa eller resa. Utöver dessa kanaler lyfter Strateg fram 

olika spaningar från medarbetarna i bloggform på deras hemsida Strateg.se 

4.4 Strategs aktiviteter på sociala medier  

 

Facebook 

På Strategs Facebook sida har det under 2014-11-01 till 2014-12-01 publicerats fem inlägg. 

Tre utav dessa inlägg innehåller länkar till Strategs egen hemsida Strateg.se. De andra två 

inläggen utgörs av en bild som Strateg har delat från sitt Instagram konto och sista inlägget är 

en video som har delats. Företaget har 601 följare på denna kanal.  

 



33 
 

Twitter 

Strategs konto på Twitter heter @strateg_reklam och under 2014-11-01 till 2014-12-01 har 

det publicerats två inlägg på kontot. Båda inläggen är bilder och har delats från Strategs 

Instgram konto.  Företaget har 459 följare på denna kanal. 

 

LinkedIn 

Strateg Marknadsföring AB som profilen heter på LinkedIn har i dagsläget 415 följare och 34 

profiler som är kopplade som anställda. Under 2014-11-01 till 2014-12-01 har sex stycken 

inlägg publicerats där dessa länkas till hemsidan och andra sidor.  

 

Instagram 

Under 2014-11-01 till 2014-12-01  har det publicerats fyra inlägg på @enstrateg som Strategs 

konto på Instagram heter. En utav dessa inlägg är en video medan de tre andra är bilder. 

Företaget har 194 följare på denna kanal.  

 

Blogg 

Strategs blogg eller ”Aktuellt” som de kallar funktionen på sin hemsida kompletteras med 

”våra case” där närvarande uppdrag presenteras samt ger möjlighet att anmäla sitt intresse för 

Strategs nyhetsbrev. Bloggen har under 2014-11-01 till 2014-12-01 inte haft några 

publiceringar. 
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5. Analys  

 

I detta avsnitt behandlas empirin och teoretiska referensram som tillsammans utgör vår 

analys. Analysen kommer att delas upp i tre delar där alla delar bygger på varandra. Den 

första delen kommer att innefatta Strategs varumärke och hur det kommuniceras. Detta följs 

upp av andra delen vilket behandlar Strategs användning av olika sociala mediekanaler. 

Tredje delen knyter ihop alla delar i analysen och behandlar även vilka kanaler som är 

lämpligt för företaget att använda sig utav. 

 

5.1 Kommunikation av varumärket  

 

Mårtenson (2009) beskriver tre steg som bör uppfyllas vid B2B kommunikation vilket är 

varumärkesinriktad kommunikation, kontaktmarknadsföring och avslut.  

 

När det kommer till varumärkesinriktad kommunikation, talar Tedsjö om att det inte bara är 

människorna och företagets logga som är dess varumärke utan också att vardagsarbete, samt 

att alla som är anställda på Strateg anses vara marknadsförare och varumärkesbyggande i allt 

de gör. Då säger det att tanken om att kommunicera ut i varumärkessyfte existerar. Tedsjö 

säger att det handlar om att bygga relationer, att en relationsorienterad kommunikation blir 

anpassad och kostnadseffektiv, vilket därmed inte bara gör den lönsam utan även 

kontaktsbyggande. Men då Tedsjö även säger att de i stort sätt tänker och arbetar på likadant 

vis som sina konkurrenter så är det inte vad som ger dem deras konkurrenskraft, utan det är 

kommuniceringen av deras värdegrund och framförallt professionalism som enligt dem själva 

ska vara Strategs nyckel för framgång.  

 

Företaget arbetar intensivt med sin värdegrund och kompetensutveckling. Det som 

kännetecknar ett starkt varumärke för Strateg är alltså en bra värdegrund. Det är det som 

skapar styrka och framgång samt ger lojala förhållanden mellan företag och kunder. Detta 

benämner Keller (2008) som varumärkesförhållandet där ett förhållande mellan varumärke 

och kund skapas. Internet är en viktig kanal för B2B företag menar Harridge-March (2009) på 

grund utav att det kan leverera varumärkesinformation. När det gäller positioneringen av 

varumärket på Internet använder sig Strateg utav sociala mediekanaler samt ett nyhetsbrev 

som de skickar ut en gång i månaden till både potentiella och gamla kunder.  
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När det kommer till kontaktmarknadsföring vilket är andra steget i B2B kommunikation sker 

detta genom olika kanaler som exempelvis nyhetsbrev, kampanjer, speed-dating konceptet 

och Internet. Dock har inte företaget någon avdelning som endast fokuserar på 

marknadsföring, utan alla medarbetare anses vara budbärare av varumärket. Det är även 

företagets värdegrund att alla är varumärkesbyggare. Inom kommunikationsstrategin är det 

också viktigt att veta vilka man vill förmedla sitt budskap till (Falonius & partners, 2001).   

 

Avslut är det sista steget som bör uppfyllas vid B2B kommunikation och grundar sig i att de 

första två punkterna stämmer överens med upplevelsen av varumärket och att löften hålls 

(Mårtenson, 2009). Tedsjö menar att han vill att kunderna ska uppfatta företagets varumärke 

enligt de varumärkeslöften de har, det vill säga, att de gör sina kunder framgångsrika. Strategs 

varumärkesidentitet består bland annat utav de varumärkeslöften som företaget har, att de gör 

sina kunder framgångsrika. Detta är även en del utav kommunikationsstrategins första punkt 

det vill säga vad företaget vill förmedla (Falonius & partners, 2001). En del av 

varumärkesidentiteten är också de tre värdeord som står till grund för Strategs arbete: 

professionalism, kreativitet och glädje. Kunden ska få en uppfattning av att företaget kan 

utföra sitt arbete väl och att detta görs på ett roligt samt kreativt sätt. Denna bild är också en 

del av företagets självspegling vilket Falonius & partners (2001) nämner i samband med 

varumärkeslöften. En del av identiteten är även att företaget ska ses som en strategisk resurs 

där kunderna ska få det resultat som de har betalat för.  Detta är även en del utav företagets 

varumärkeslöfte vilket besvarar frågan om varför kunder intresserar sig för varumärket 

(Falonius & partners, 2001).  Lundin talar om att syftet på de sociala medierna främst är att 

göra de nuvarande kunderna stolta över sitt val av byrå. Vikten att förmedla omtanke är även 

något som tydligt framgår av Strategs dokument för digital strategi.  

5.2 Sociala mediekanaler  

 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver att många företag idag använder sig utav Facebook för 

att stärka sitt varumärke och sprida information om företaget. Strateg är en utav dessa företag 

då de använder sig mest utav Facebook när det kommer till marknadsföring på sociala medier. 

Anledningen till varför denna kanal används mest är för att målgruppen anses finnas mest på 

Facebook. Informationen som sprids på Strategs Facebooksida är nyheter, case och lediga 

tjänster. Värdeorden glädje och kreativitet ska stå i fokus här.  Walaski (2013) menar att syftet 

med facebook är att stärka relationer och gör det lätt för att kommunicera med varandra. Det 

är något som Strateg arbetar med då det är tänkt att företaget ska lägga upp genomtänkta 
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inlägg som öppnar upp konversation med följarna. Strateg ser Facebook som ett bra sätt att 

kommunicera med befintliga kunder, potentiella medarbetare och kunder. Det är även tänkt 

att dessa ska kommentera, gilla och sprida vidare det som Strateg lägger upp på Facebook.  

 

Utifrån observationer som har gjorts har det visat sig att Strategs aktivitet under en månad på 

Facebook består utav fem inlägg. Weinberg & Pehlivan (2011) menar att livslängden för 

inlägg på Facebook är korta. Detta innebär för Strateg att de fem inläggen som har lagts ut har 

haft kort livslängd vilket i sin tur kan innebära att företaget måste öka sin aktivitet om de vill 

synas mer. Strateg har idag 601 följare på Facebook vilket är den sociala mediekanalen som 

företaget har mest följare detta visar även på att företaget når ut till flesta individer där, därför 

kan det vara extra viktigt att öka sin aktivitet.   

 

Twitter är den tredje största kanalen som används i arbetsrelaterad syfte inom B2B företag (se 

figur 4).Kierkegaard (2010) beskriver Twitter som ett starkt marknadsföringsverktyg och att 

många företag använder denna sociala mediekanal för att stärka sitt varumärke och skapa 

relationer. Detta är även syftet med användandet av Twitter för Strateg. Målgruppen för 

kanalen är befintliga kunder, potentiella medarbetare och kunder. Syftet med Twitter är bland 

annat att föra en dialog med målgruppen och att de ska känna att Strateg finns där och svarar 

om kontakt tas. Utöver det används Twitter även vid annonsering av tjänster där blivande 

medarbetare ska kunna hitta företagets lediga tjänster där. Ström (2010) menar att Twitter är 

bra att använda för att ge tips om branschen som företaget befinner sig i eller annat 

information som exempelvis vara korta utdrag från en artikel på en hemsida eller ett inlägg 

från en blogg. Strateg delar bland annat med sig automatiska inlägg vilket består utav bilder 

från Instagram. Utöver detta förekommer det inte mycket aktiviteter på Twitter eftersom 

Strateg inte använder sig utav denna sociala mediekanal mycket. Strateg har 459 följare på 

denna sociala mediekanal vilket efter Facebook är den kanal som de har mest följare på som 

de kan nå ut till. Livslängden för inlägg på Twitter är kortvariga (Weinberg & Pehlivan, 2011) 

därför bör företaget även öka sin aktivitet även här om de vill synas mer. Under en månadstid 

har Strateg endast publicerat två inlägg på kontot vilket är mycket mindre än exempelvis på 

Facebook.  

 

LinkedIn är den kanal som används mest utav beslutsfattare i B2B företag (se tabell 1). Thew 

(2008) framhåller hur LinkedIn kan underlätta rekryteringsprocessen och att företag kan spara 

tid och pengar genom att rekrytera på detta vis. Strateg använder sig utav LinkedIn bland 
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annat för att hitta potentiella medarbetare. Dock är det även tänkt att kanalen ska användas för 

att presentera företaget närmare och att målgruppen som är potentiella medarbetare samt 

kunder ska vara medvetna om att Strateg finns på denna kanal. Thew (2008) menar också att 

LinkedIn kan öppna upp möjligheter för att utvidga sitt kontaktnätverk. Detta är dock något 

som Strateg inte använder kanalen för och går miste om. Strateg har idag 414 följare på 

LinkedIn vilket innebär att efter Facebook så har företaget mest följare på denna sociala 

mediekanal. Under en månad har Strateg publicerat sex inlägg på LinkedIn. Livslängden för 

inlägg på LinkedIn är kortvariga (Weinberg & Pehlivan, 2011) därför bör företaget även öka 

sin aktivitet även här om det vill synas mer.   

 

Strateg använder sig även utav sociala mediekanalen Instagram som är en fotoapplikation där 

användare delar med sig av bilder (Instagram, 2014). Syftet med denna kanal är att visa 

potentiella kunder Strategs vardag där värdeordet glädje står i fokus. Enligt Strategs digitala 

strategier (se bilaga 2) har varje vecka olika medarbetar ansvar för kontot där personen som 

har ansvar måste dela med sig minst två bilder per dag.   Utifrån observationer som har gjorts 

har Strateg publicerat fyra inlägg vilket innebär att det uppstår mindre aktivitet på denna kanal 

än vad det är tänkt i Strategs digitala strategier. Livslängden för inlägg på Instagram är 

dessutom kortvariga (Weinberg & Pehlivan, 2011) därför är det viktigt att vara mer aktiv för 

att nå ut till sina 194 följare.  

 

Utöver dessa sociala mediekanaler lyfter Strateg fram olika spaningar från medarbetarna 

under fliken ”aktuellt” i bloggform på deras hemsida. Kaplan och Haenlein (2010) menar att 

bloggar är bra sätt för företag att sprida nyheter och information till sina kunder, anställda och 

andra intressenter.  Den form av blogg som Strateg bedriver kan liknas vid en branschblogg 

vilket har i avsikt att belysa aktuella händelser och nyheter i branschen som företaget befinner 

sig i. Syftet med en sådan blogg är enligt Ström (2010) att framstå som sakliga och kunniga 

inom branschen samt att dra uppmärksamhet till företaget och locka dessa. Livslängden för 

inlägg på bloggar är långvariga vilket innebär att informationen blir tillgänglig för läsare 

under en längre tid (Weinberg & Pehlivan, 2011). Detta gäller även för funktionen ”aktuellt” 

som Strateg underhåller, företaget har dock inte haft några publiceringar under den månaden 

som observationen har gjorts.  
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5.3 Användning av befintliga sociala mediekanaler  

 

Ramsay (2010) beskriver hur företag kan med hjälp utav sociala mediekanaler stärka sitt 

varumärke och fånga upp möjligheter. Detta är även syftet med Strategs användning av 

sociala medier. Den finns en övergripande strategi som gäller över alla digitala kanaler som är 

till för att stärka Strategs varumärke där värdeorden kreativitet, professionalism och glädje 

står centralt. På grund utav brist på aktiviteter och frekventa uppdateringar kan förmedlingen 

av deras värdeord vara svag.  

 

Utifrån observationerna som har gjorts och som tidigare nämnt i ovanstående analys ser 

arbetet som företaget faktiskt gör på sociala medier annorlunda ut än vad det är tänkt att de 

ska göra i guiden. Det är tänkt att de sociala mediekanaler som företaget idag har ett konto på 

ska vara en del av den övergripande marknadsföringsstrategin för Strateg. Dock används 

dessa kanaler olika mycket. Figur 4 visar att de mest använda kanalerna av B2B företag är 

LinkedIn, Bloggar, Twitter sedan Facebook. Idag använder sig Strateg mest utav Facebook 

medan Twitter inte används aktivt då denna kanal endast används för att svara när någon 

kontaktar dem, inte för att inleda några dialoger själva. LinkedIn och Instagram är även 

kanaler som används i viss mån. (Strateg,2014). Att lägga upp information som är aktuellt och 

intressant kan uppmuntra användare att följa företaget och även dela innehållet vidare till 

andra användare menar Ramsay (2010).  

 

Dessutom är det viktigt för företaget att vara aktiva på dessa kanaler eftersom sociala medier 

handlar mycket om interaktion (se tabell 1). Förekommer det ingen aktivitet så får inte kunder 

eller potentiella kunder möjligheten att engagera sig och kommunicera med företaget. Detta är 

också målet för Strateg med deras sociala mediekanaler, det vill säga att via sina sociala 

mediekanaler kommunicera med sin målgrupp. Detta är även något som Ramsay (2010) 

menar är viktigt för att skapa engagemang och stärka sitt varumärke.   

 

Att en del sociala mediekanaler inte används lika mycket kan bero på resursfördelningen där 

arbete med kunder prioriteras först och inte företagets egna sidor. Ramsay (2010) beskriver att 

många företag gör misstag genom att öppna upp många konton på olika kanaler och sedan 

underhålls inte dessa sidor vilket skadar företaget mer än vad det gör nytta. Han menar vidare 

att det krävs frekventa uppdateringar för att nå framgång på sociala medier (se tabell 1). 

Strategs aktiviteter på de olika kanalerna skiljer sig, speciellt mellan de olika sociala 
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mediekanalerna. Exempelvis har fem inlägg publicerats på företagets facebook sida under en 

månad medan bloggen saknar publiceringar under den månaden. Att aktiviteterna på Strategs 

olika sociala mediekanaler inte är i linje med varandra kan skapa förvirring hos företagets 

målgrupp (se tabell 1). För att stärka sitt varumärke är det viktigt att aktiviteter på olika 

kanaler är lika frekventa och i linje med varandra (Kaplan och Haenlein, 2010). 

 

Den kanal som Strateg har minst följare på och som företaget är minst aktiv på är Instagram. 

Som Ramsay (2010) nämner kan de kanaler som inte underhålls kan skada företagets 

trovärdighet. Att ha ett konto på Instagram men inte vara aktiv kan ge dåligt intryck till 

kunder och potentiella kunder. Grönroos (2008) beskriver därför vikten av att analysera sina 

kommunikationskanaler och dess möjliga effekter eftersom vare sig det är planerad 

kommunikation eller ej så kommuniceras alltid något. Oplanerad kommunikation har i likhet 

med utebliven kommunikation en tendens till att få negativ inverkan på kunders upplevelse av 

företaget, dess produkter och tjänster. Som tidigare nämnts är även livslängden för inlägg 

kortvariga på Instagram (Weinberg & Pehlivan, 2011).  

 

Då Strateg menar på att de som överlag meddelas på sociala medier är case och nyheter så 

kanske Instagram inte är passande för detta eftersom det är en social mediekanal som främst 

fokuserar på bilder (Instagram, 2014). Pinterest som är en bilddelning kanal precis som 

Instagram (Ström, 2010) används minst av beslutsfattare inom B2B företag (se figur 4). Att 

välja rätt social mediekanal som passar företaget och dess målgrupp är viktigt för ett starkare 

varumärke menar Kaplan och Haenlein (2010). Eftersom anledningen till varför en del sociala 

mediekanaler inte används lika mycket beror på resursfördelningen kan företaget gynnas av 

att använda de resurser som de har till rätt kanaler. Det kan även gynna företaget att satsa på 

de övriga sociala mediekanalerna mer och producera innehåll som förmedlar kreativitet, 

professionalism och glädje som är företagets värdeord och som varumärket står för. Det är 

viktigt att de är frekventa och aktivt skapar innehåll. Att använda sina sociala mediekanaler 

för att sprida tips om branschen som företaget befinner sig i, det vill säga vid 

kunskapsspridning som man talar om inom tilldragande marknadsföring kan vara gynnsamt 

för Strateg (se tabell 1). Genom att göra detta stärker företag sitt varumärke samt associera 

varumärket med begreppet kompetens (Ström, 2010).  
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6. Slutsats 

Under detta avsnitt besvaras de forskningsfrågor som står till grund för studien och vi 

kommer även att presentera slutsatsen till studien. De två forskningsfrågorna som låg till 

grund för studien presenteras nedan med en kort slutsats som är kopplad till varje fråga. 

 

Hur kan Strateg med hjälp av sociala medier stärka sitt varumärke? 

 

Syftet med sociala medier är att Strateg ska kunna stärka sitt varumärke där värdeorden som 

varumärket står för, det vill säga kreativitet, professionalism och glädje, står centralt. Detta är 

något inte förmedlas frekvent eftersom Strateg inte är frekventa och aktiva på sina sociala 

mediekanaler. För att stärka sitt varumärke måste Strateg vara mer aktiv på sina sociala 

mediekanaler (Kaplan och Haenlein, 2010). Dessutom måste de vara frekventa med inlägg 

som läggs upp (se tabell 1). Idag används sociala mediekanalerna olika mycket och 

frekvensen mellan de olika kanalerna varierar. Genom att vara frekventa och lägga upp 

information som är aktuell kan företaget locka till sig fler och skapa engagemang bland sin 

målgrupp (Ramsay, 2010). Med hjälp utav detta kan företaget även aktivt förmedla sina 

värdeord och stärka varumärket. Även kunskapsspridning om företagets kompetens samt 

branschen de befinner sig i kan vara av intresse för Strateg eftersom det hjälper att stärka 

varumärket samt associera varumärket med begreppet kompetens (Ström, 2010).  

 

Vilka sociala mediekanaler är lämpliga för Strateg att använda sig utav för att kommunicera 

sitt varumärke?   

 

Facebook är lämplig för Strateg att använda sig utav eftersom företaget har större del av sin 

målgrupp och följare där. Denna kanal är även bra för att stärka relationer och ger möjligheten 

att lätt kommunicera med sin publik (Walaski, 2013). Twitter är en annan kanal som Strateg 

har högt antal följare vilket gör kanalen lämpligt att använda för bland annat 

kunskapsspridning (se tabell 1). Företaget kan även utnyttja microbloggen för att exempelvis 

att lägga upp korta utdrag från sin hemsida och sedan länka tillbaka till sin hemsida (Ström, 

2010). LinkedIn är ännu en kanal som är lämplig för företaget att använda eftersom kanalen 

öppnar upp möjligheter för att utvidga sitt kontaktnätverk vilket kan locka potentiella kunder 

till företaget (Thew, 2008). Denna kanal används mest inom B2B företag (se figur 4) därför 

kan det vara av stor vikt att underhålla denna sida väl. Branschbloggen (Ström, 2010) som 
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företaget benämner som ”aktuellt” på sin hemsida är precis som Twitter ett bra sätt för 

företaget att framstå som sakliga och kunniga inom branschen samt att dra uppmärksamhet till 

företaget och locka potentiella kunder (se tabell 1).    

 

Instagram är den kanal som Strateg har minst följare och är minst aktiv på vilket kan ge dåligt 

intryck hos kunder och potentiella kunder. Dessutom är denna kanal inte lika anpassad för det 

material som företaget väljer att lägga ut som de andra ovan nämnda kanalerna är, eftersom 

det är endast anpassad till bilder (Instagram, 2014). Figur 4 visar att Pinterest som är en 

bilddelning kanal precis som Instagram (Ström, 2010) används minst av beslutsfattare inom 

B2B företag. Detta kan betyda att få av Strategs kunder och potentiella kunder finns på denna 

kanal. Då resursfördelningen är en anledning till inaktiviteten på sociala medier kan företaget 

gynnas av att satsa mer på de andra kanalerna.  
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7. Diskussion  

Som helhet kan vi konstatera att Strateg kan behöva öka sin aktivitet och vara frekventa för att 

stärka sitt varumärke på sociala medier. Företaget har en guide med riktlinjer som 

medarbetarna kan ta stöd av när de arbetar med de olika sociala mediekanalerna men i 

verkligheten ser arbetet med kanalerna annorlunda ut. Detta tror vi kan bero på att det saknas 

tillräckligt med resurser eller personal som endast har uppgiften att sköta företagets sociala 

mediekanaler. Det är nog även anledningen till varför frekvensen på kanalerna ser olika ut. I 

en del kanaler är företaget mer frekvent med flera inlägg medan frekvensen på andra kanaler 

är låg med få inlägg. Detta kan tänkas bero på att företaget inte har case som de kan lägga ut 

varje dag eller varannan dag. Dock går det att exempelvis se utifrån teorierna i denna studie 

att kunskapsspridning är fördelaktig, det visar på företagets kompetens vilket är en viktig del 

av varumärket. Kunskapsspridning kan ske genom att företaget hittar bra tips eller artiklar i 

den bransch de befinner sig i och sådant som företagets målgrupp skulle uppskatta. Detta 

finns det mycket om att hitta på exempelvis Internet. I Strategs fall kan det tänkas att 

problemet inte är att hitta sådant material på Internet utan att det återigen handlar det om 

resursfrågor. Därför kan det vara viktigt lägga resurserna på rätt kanaler och inte ha ett konto 

på många kanaler. Att fokusera på rätt kanaler och arbeta med rätt innehåll kan därför stärka 

varumärket.  

 

En annan aspekt är att Strateg erbjuder sina egna kunder hjälp med deras sociala 

mediekanaler. Det kan därför vara av stor vikt att de råd som ges till kunderna också 

reflekterar i Strategs eget arbete. Detta är även del utav Strategs mål, att kunderna ska känna 

att företaget kan och vet vad de gör.  

 

En till aspekt som är intressant och som berör kunder är vidare forskning där denna studie 

skulle kunna byggas vidare med ett kundperspektiv. Exempelvis genom intervjuer med 

kunder ta reda på vad de skulle vilja se för innehåll på Strategs sociala mediekanaler. Detta 

kan då göras genom observationer och en innehållsanalys. Även en insyn på hur kunderna har 

kommit i kontakt med företaget skulle vara användbart då det skulle visa hur stor roll sociala 

medier har i Strategs marknadsföring.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

 

 

Företaget och den intervjuade:  

 

 Berätta lite om företaget  

 Berätta lite om dig själv  

 

Varumärket och kommunikation 

 

Nuläget 

 Hur ofta gör ni nulägesanalyser och/eller marknadsundersökningar för att se hur ni 

ligger till på marknaden och hos era kunder?  

 

Varumärkeshierarkin  

 Hur ser arbetet ut med varumärket? Har ni någon plan över hur ni ska arbete med 

varumärket?  

 

Identitet 

 Hur vill ni att era kunder skall uppfatta ert varumärke? Vilken identitet har 

varumärket? 

 

Varumärkeslöftet  

 Funktionen - Vad skiljer er från konkurrenterna? Vilka är era konkurrenter?  

 Självspeglingen - Vad vill ni ge för bild av er själva (avspegling av varumärkets 

identitet och personlighet )  

 Övergripande värderingar  - Har ni några andra värderingar som exempelvis 

miljömedvetenhet o liknande som kan stärka ert varumärke? 

 

Positionering 
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 Vilka kanaler använder ni er utav för att marknadsföra er? 

 Hur många arbetar idag med marknadsföringen av företaget? (har ni någon 

marknadsavdelning för det?)  

 Finns det kanaler som ni inte använder er utav idag men vill använda mer i framtiden?  

 Vad kännetecknar marknadsföring som sker inom B2B för er? 

 Vad är viktigt för er att tänka på vid marknadsföring av varumärket just eftersom ni 

också är i B2B branschen?  

 

Kommunikationsstrategi 

 Hur förmedlar ni varumärkets image och identitet? 

 Vilka vill ni förmedla det till och vad har ni för syfte med det? (vilka kunder? vad för 

sorters företag? några speciella kundsegment? Vilka är er målgrupp? ) 

 Hur kommunicerar ni med befintliga kunder?  

 Hur upprätthåller ni kundkommunikationen? 

 

Utvidgning 

 Har ni några planer på utvidgning av varumärket eller är ni nöjd med det nuvarande 

läget? 

Mätning 

 Gör ni kontroller av varumärkesvärdets utveckling? hur ofta? 

 Hur mäter ni? 

 

Varumärke  

 Vilka associationer tror ni att kunderna har till märket? 

 Vad för er kännetecknar ett starkt varumärke? 

 Vad gör ni för att skapa ett starkt och lojalt förhållande mellan er och era kunder? 

 Vilken strategi har ni lagt upp för ert varumärke? 

 Vad tror du är orsaken till att ert varumärke blivit så framgångsrikt och starkt? 

 Satsar ni mer på befintliga kunder eller lägger ni mer fokus på att locka nya?  

 Vad gör ni för att skaffa nya kunder?  

 

Sociala Medier 
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 Vilka typer av sociala medier marknadsför ni er på? (LinkedIn, Facebook, blogg, 

YouTube, Instagram, Twitter) 

 Varför använder ni er utav en del kanaler men inte andra?  

 Vad lägger ni ut för innehåll och hur planerar ni vad som ska läggas ut? 

 Hur ofta är ni aktiva på de sociala mediekanaler som ni använder er utav idag? 

 Vilka är er målgrupp som ni vill nå ut till på sociala medier? 

 Vad vill ni kommunicera ut till kunder på sociala medier?  

 Hur skiljer sig arbetet mellan de olika sociala mediekanalerna? 

 Vem eller vilka ansvara för de olika sociala mediekanalerna som ni har? Har alla 

tillgång till kanalerna när de vill? (har alla lösenordet till de olika sociala 

mediekanalerna?)  

 Vad är syftet för er med att vara aktiv på de kanaler som ni är aktiva på? 

 Känner ni att internet och sociala medier är det bästa sättet att marknadsföra ert 

företag på? 

 Hur kommunicerar ni varumärket på sociala medier? 

 Integrera ni sociala medier med traditionella medier? 

 Är sociala medier ett bra sätt att ta kontakt nya kunder? 

 Vad har ni för strategi för att komma i kontakt med nya kunder via sociala medier? 
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Bilaga 2 Digitala strategier för Strateg (2014- 11- 27) 

 

Övergripande strategier  

 

Vår värdegrund 

Alla digitala kanaler ska användas för att visa på vår värdegrund och våra värdeord glädje, 

kreativitet och professionalism. Alla delar ska ta oss närmare vår vision ”Hjärta Strateg” 

Dessa kanaler ska vara en naturlig del av den övergripande marknadsföringsstrategi för 

Strateg.  

 

Detta ger oss nyttan 

- Vi vill stärka Strategs varumärke och fylla det med våra värdeord 

- Vi vill få in nya kunder 

- Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta över oss och veta att de valt rätt byrå 

- Vi vill hitta och locka till oss nya medarbetare 

 

Strateg.se  

Strateg.se ligger som grund för all kommunikation genom digitala kanaler. Detta lam ses som 

navet och det är hit vi oftast vill få mottagaren att hamna och agera.  

 

Värdeord i fokus – Här är det viktigt att visa på alla våra värdeord 

 

Vem/vilka vill vi nå? – Fokus för Strateg.se är prospekts och blivande medarbetare 

 

Som har behoven – förstå vilka Strateg är och vad vi kan erbjuda dem 

 

Vad ska de göra, tycka och känna? – De ska förstå att Strateg är en reklambyrå som jobbar 

med integrerad kommunikation med fokus att göra sina kunder framgångsrika. De ska känna 

en trygghet i kunskapen hos Strateg och med medarbetarna på Strateg. De ska få en känsla ab 
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vår vision ” hjärta Strateg” Målet är att de ska kontakta någon av våra projektledare/ HR- 

ansvarig för vidare kontakt.  

 

Varför ska de lyssna? – Hög kvalitet på det som läggs ut. Både case, nyheter och övriga sidor 

ska vara uppdaterade och kännas som om de speglar Strateg idag.  

 

Hur agerar vi? – Här jobbar vi konstant med att uppdatera case och nyheter. Vi lyfter fram 

olika spaningar från medarbetarna i bloggform. Minst ett nytt case i månaden ska läggas upp. 

Detta görs i samband med ”info för Strateger” 

 

Ansvariga – Ansvariga för Strateg.se är robert, Damjan, Malin P och David Littorn  

 

Sociala medier  

 

Facebook 

Facebook är den kanal vi valt att satsa på extra mycket på. Vi märker att våra målgrupp finns 

här och det är ett bra sätt att kommunicera.  

 

Värdeord i fokus – Här är värdeorden glädje och kreativitet i fokus 

 

Vem/vilka vill vi nå? – Kunder, prospekts och blivande medarbetare  

 

Vilka som har behoven – Kunder, prospekts och blivande medarbetare. Lära känna oss bättre 

och föra en dialog med oss på Strateg. Blivande medarbetare. Hitta våra lediga tjänster.  

 

Vad ska de göra, tycka och känna? – Kunder, prospekts och blivande medarbetare. De ska 

kommentera, gilla och sprida vidare det vi på Strateg lägger upp. De ska känna att vi finns på 

plats och att vi bryr oss om vad de skriver till oss. De ska känna att vi är ett företag som är 

kreativt och fylld av glädje. Blivande medarbetare: Klicka i och läs mer om våra tjänster. 

 

Varför ska de lyssna? - Vi ska på kreativa sätt lyfta fram händelser i Strategs vardag. Vi ska 

alltid ha tänkt igenom våra inlägg och försöka hitta ämnen som gör att vi kan ”prata” med 

våra följare. 
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Hur agerar vi? – Här delas nyheter, case och lediga tjänster som finns på Strateg.se, löpande 

händelser, som visar på kreativitet och glädje kan delas. Löpande annonsering och 

marknadsföring av utvalda inlägg.  

 

Ansvariga – Malin P och Kent är ansvariga för denna kanal.  

 

LinkedIn 

Värdeord i fokus – Här är värdeordet professionalism i fokus.  

 

Vem/vilka vill vi nå? – Prospekts och blivande medarbetare. Detta nätverk ska kunna 

användas av skråansvariga för att hitta rätt medarbetare.  

 

Som har behoven – Prospekts och blivande medarbetare: lära känna oss på Strateg och vårt 

erbjudande. Blivande medarbetare: Hitta våra lediga tjänster.  

 

Vad ska de göra, tycka och känna?  - Prospekts och blivande medarbetare: De ska 

kommentera, gilla och sprida vidare det vi på Strateg lägger upp.  Blivande medarbetare: 

klicka in och läsa mer om våra tjänster och veta om att vi finns.  

 

Varför ska de lyssna? - Vi ska hela tiden ha genomtänkta inlägg och se att de visar på vår 

professionalism.  

 

Hur agerar vi? - Här delas nyheterna, case och lediga tjänster som finns på Strateg.se, 

annonsering av tjänster. 

 

Ansvariga – Malin P är ansvarig för detta.  

 

Twitter 

Twitter används inte så aktivt. Kontot heter @Strateg_reklam 

 

Värdeord i fokus – Här är värdeordet glädje och professionalism i fokus 

 

Vem/vilka vill vi nå? - Kunder, prospekts och blivande medarbetare 
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Som har behoven – Kunder, prospekts och blivande medarbetare: Föra en dialog med Strateg. 

Blivande medarbetare: Hitta våra lediga tjänster. 

Vad ska de göra, tycka och känna? – Prospekts och blivande medarbetare: De ska känna att vi 

finns där och svarar om kontakt tas. Blivande medarbetare: klicka in och läsa mer om våra 

tjänster och veta om att vi finns 

 

Varför ska de lyssna? –  för att vi lyssnar på dem 

 

Hur agerar vi? – Vi svarar om någon frågar något. Vi har automatiska inlägg då någon bild 

delas via vårt Instagram- konto. Annonsering av tjänster via #NyttJobb och liknande hastags.   

 

Ansvariga – Kent är ansvarig för detta.  

 

Instagram  

Kontot heter @enstrateg 

 

Värdeord i fokus – här är värdeorden glädje i fokus.  

 

Vem/vilka vill vi nå? – Prospekts 

 

Som har behoven – prospekts: visa på medarbetarna och glädjen i vår vardag 

 

Vad ska de göra, tycka och känna? – Prospekts: De ska känna att vi är en reklambyrå fylld av 

glädje. De ska få en liten annorlunda skildring av Strategs vardag 

 

Varför ska de lyssna? – Glädjefyllda bilder 

 

Hur agerar vi? – Vi har olika medarbetare som är @enstrateg under en vecka. Minst två 

bilder per dag ska delas av den som har bollen. Lyckat kan vara att någon som håller på med 

något speciellt eller på någon bra mässa eller resa kan vara @enstrateg. 

 

Ansvariga – Kent är ansvarig  
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Ett sätt att tänka 

För att veta vad som är bra och dåligt just för vår mål-grupp måste vi hålla koll och utvärdera. 

Vi kan tänka lite i dessa banor.  

 

1. Du får en idé 

2. Fråga om detta följer framtagen strategi? Om inte, börja om  

3. Fråga om detta skapar nytta för besökaren? Om inte, börja om  

4. Är innehållet anpassat för mediet? Om inte, börja om  

5. Gör det! 

6. Håll koll 

7. Utvärdera tid, innehåll och stil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


