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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de respondenter som tog sig tid att ställa upp på intervjuer till 
denna studie. Det var med hjälp av era kunskaper och erfarenheter som denna uppsats gjordes 
möjlig.  

Sedan vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Conny Johanzon, vår bisittare Kerstin 
Nilsson och samtliga opponenter för värdefulla insikter under hela arbetsprocessen.  

 

Örebro, 2016-01-14 

Sebastian Jansson, Christoffer Karlsson & Adam Pettersson  



Abstract 
 

The purpose of this study is to understand how companies can build stronger brands by 
utilizing Social Media Monitoring tools. We also aim to expand our knowledge in areas 
regarding the connection between the usage of social media and brand building activities. We 
further analyze different aspects of brand building and how to connect these with Social 
Media Monitoring tools. 

Our main research consists of one major interview with a company that currently utilizes a 
Social Media Monitoring tool. In this interview we gathered information regarding this 
particular company’s usage of Social Media Monitoring and how they use the information 
provided by the tool to build a stronger brand. 

Our main findings were that Social Media Monitoring tools are not brand building activities 
on their own merit. Instead they should rather be considered a basis for decision-making 
regarding brand building activities. The tool itself is not in direct correlation to brand 
building; but can be invaluable in working towards a stronger brand. 
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 Bakgrund 1.
 

Sociala medier har gett upphov till en helt ny era inom marknadsföring och utökat 

möjligheterna för företag att kommunicera med konsumenter. Innan de sociala mediernas 

intåg nyttjade sig företagen främst av envägskommunikation vilket innebar att 

informationsutbyten mellan företag och konsument var mer sällsynt (Booth & Matic, 2011). 

De sociala medierna har däremot möjliggjort en dialog mellan dessa intressenter. 

Konsumenterna kan även interagera sinsemellan där erfarenheter om produkter och tjänster 

utbyts. Gerson (2014) menar att en missbelåten kund tidigare kunde sprida ett negativt 

budskap till fem individer, men i och med utvecklingen av sociala medier är det numera 

möjligt att sprida detta missnöje till 5000 individer. 

Sociala medier är en viktig källa för att inhämta information om marknaden men likaså en 

plattform för att förbättra relationen till konsumenter och övriga intressenter (Tsimonis & 

Dimitriadis, 2014). Interaktionen mellan konsumenter på sociala medier kan ge företaget en 

god inblick i vad de tycker om nya produkter eller om företaget i stort (Ruggiero & Vos, 

2014). Marknadsföring på sociala medier möjliggör bland annat för företag att mer precist nå 

specifika målgrupper och förstärka sina kund- och omvärldsrelationer (Chen, Li, Lusch, & 

Zeng, 2010). Företag som har en stor närvaro på sociala medier kan med andra ord utöka sin 

marknad och nå nya potentiella kunder, vilket i sin tur kan generera fördelar gentemot andra 

konkurrenter på marknaden (Ruggiero & Vos, 2014).  

Tidigare studier har visat på behovet för företag att närvara på sociala medier och att 

analysera det informationsflöde som dessa medier ger, för att på ett mer effektivt sätt nå och 

interagera med konsumenter (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). Behovet har handlat om att 

samla in, övervaka, analysera, sammanfatta och visualisera relevant information från de olika 

sociala interaktioner som sker på sociala medier men också på olika typer av användarbaserat 

innehåll. Arbetet med att analysera informationsflödet på sociala medier är dock svårt då 

många olika plattformar används och mängden data växer allt större (Stieglitz, Dang-Xuan, 

Bruns & Neuberger 2014). 

Social Media Monitoring är ett begrepp som innebär övervakning av sociala medier. Det är 

således en aktivitet som exempelvis alla användare med ett Twitter-konto har möjlighet att 

utföra. De kan då, med hjälp av Twitters egenutvecklade analysverktyg, till exempel få reda 

på hur många visningar deras inlägg har fått och hur mycket engagemang dessa inlägg har 
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skapat. I takt med de sociala mediernas framfart har även utvecklingen av analysverktyg ökat. 

Det finns numera flera företag som erbjuder analysverktyg för att underlätta övervakningen 

och analysen av sociala medier. Det är dessa verktyg vi valt att kalla Social Media 

Monitoring-verktyg (SMM-verktyg). Detta verktyg fungerar på så vis att det övervakar vad 

som sägs om det berörda företaget på olika sociala plattformar som exempelvis Facebook, 

Instagram och Twitter. Med hjälp av denna information kan företagen sedan interagera med 

dem som har skrivit om företaget. Kontakten mellan företag och konsument blir då personlig 

och mer av en värdeskapande karaktär (Thute, 2013). I dagsläget finns det en mängd företag 

som erbjuder denna tjänst och några exempel på dessa är Notified, Sprout Social och Twintip 

Insights. Dessa SMM-företag har i sin tur klienter i form av företag som betalar en summa 

pengar för att erhålla denna tjänst.  

SMM handlar alltså i grund och botten om att få insikt om vad konsumenterna säger om 

företaget på olika sociala plattformar. Innan SMM-företag som Notified, Sprout Social och 

Twintip Insights existerade gjordes bevakningen helt manuellt. Det innebar att personer sökte 

för hand efter alla inlägg på sociala medier som nämnde det berörda företaget. Ett exempel på 

detta är pizzakedjan Domino’s som införde SMM-verktyget i sin verksamhet i mitten av 

2012. Dessförinnan hade de en anställd som gick igenom samtliga inlägg på sociala 

plattformar, och som sedan hanterade dessa i bästa möjliga mån (Klie, 2014). 

Numera använder SMM-företagen även en programvara som ger möjligheten att analysera 

texter som har skrivits på sociala medier. Företagen använder olika verktyg men dessa 

fungerar i princip på samma sätt. De klienter som anlitar SMM-företag får välja vilken typ av 

statistik eller analys som de eftersöker. Det kan då handla om att mäta varumärkets närvaro på 

sociala medier och jämföra det med konkurrenter och över en viss tidsperiod. I sådana enklare 

fall använder sig företaget av nyckelordssökning där verktyget räknar ut och sammanställer 

hur många gånger det specifika sökordet har nämnts i alla befintliga sociala kanaler (Vos & 

Zhang, 2013). Om företaget däremot vill veta huruvida kunden har en positiv eller negativ 

inställning i sitt inlägg används en attitydanalys. Denna typ av analys syftar just till att avgöra 

vilken attityd författaren har till det den skriver i texten (Paltoglou & Thelwall, 2012). På så 

sätt kan alltså företagen se hur stor andel av konsumenterna som är nöjda/missnöjda och 

därefter erhålla en klarare uppfattning om vad som kan förbättras i verksamheten. Dessa 

exempel visar på hur företag, med hjälp av SMM, kan förstärka sitt varumärke.  
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 Problemdiskussion 2.
 

Företagen som investerar i SMM-tjänsten får alltså tillgång till information angående vad som 

sägs om dem på sociala medier. Det låter självklart positivt att ha tillträde till denna 

information, men kan företagen omvandla informationen till något som bevisligen gynnar 

dem? Om så är fallet, på vilka sätt har det inneburit en förbättring i företagets verksamhet? 

Vos och Zhang (2013) menar att SMM i vissa situationer kan hjälpa företag att skydda sitt 

varumärke. På Facebook är det vanligt att företag skapar officiella sidor för att nå ut till sina 

kunder med information om företaget. Ett problem som stundtals förekommer är att 

privatpersoner skapar inofficiella sidor i företagets namn, vilket kan göra det oklart för 

Facebook-användare kring vilken sida som faktiskt är den officiella. Åsikter och upplevelser 

om företaget delas, på både gott och ont. Det som skrivs på de inofficiella sidorna kan ha stor 

inverkan på företagets image och rykte, vilket sker utom företagets kontroll. Konkurrenter kan 

även skapa bloggar som uttrycker sig negativt om företaget och således påverka kunderna på 

det sättet. I sådana fall kan alltså SMM-verktyget vara väsentligt genom att upptäcka 

problemet tidigt för att därefter lösa situationen och skydda företagets varumärke. 

Med hjälp av SMM-verktyget kan företag också lokalisera inflytelserika individer som kan 

hjälpa till att skapa ett större engagemang på sociala medier. Dessa individer kan sedan främja 

och hjälpa till att stärka företagets varumärke genom att marknadsföra produkterna men också 

genom att kommunicera företagets värderingar (Vos & Zhang, 2013). 

Tidigare forskning har alltså visat att det finns flera olika teorier kring hur SMM kan hjälpa 

företag att stärka sitt varumärke. Det finns dock få bevis på att SMM faktiskt fungerar i 

verkligheten. Business Wire (2014) har genomfört en kvantitativ undersökning på 300 företag 

som nyligen börjat använda sig av SMM-verktyget. Enligt denna enkät har 26 % av dessa 

företag än så länge inte märkt någon skillnad efter införandet av övervakningen. Det betyder 

alltså att nästan tre fjärdedelar av respondenterna påstår sig ha uppmärksammat en skillnad i 

verksamheten. Ett problem med denna undersökning är att det inte framgår vilka dessa 

skillnader är och på vilka delar av verksamheten de faktiskt äger rum.  
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En aspekt som författarna har uppmärksammat genom tidigare forskning handlar om 

varumärkets koppling till sociala medier. Enligt Dickey och Lewis (2010) använder nämligen 

företag sig alltmer av sociala medier för varumärkesbyggande aktiviteter. Med detta i 

beaktande är denna uppsats avgränsad till förbättringar gällande företagets varumärke. Med 

andra ord avser detta arbete att undersöka om och på vilka sätt SMM-verktyget har hjälpt ett 

utvalt företag med att förstärka sitt varumärke.  
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 Syfte / Forskningsfråga 3.
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka effekterna av arbetet med SMM-verktyg och då 

mer precist på vilka sätt dessa verktyg används för att förstärka företags varumärke. Med 

utgångspunkt i den tidigare problemdiskussionen har därför följande forskningsfråga 

formulerats: 

 

Hur kan Social Media Monitoring-verktyg användas för att förstärka företags varumärke? 
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 Teoretisk referensram 4.
 

För att underlätta förståelsen av hur SMM-verktyg kan hjälpa företag att förstärka sitt 

varumärke avser denna del av arbetet att diskutera och värdera några teorier kring detta. 

Första delen av referensramen fokuserar på företagets varumärke. Där definieras kort vad ett 

varumärke innebär och därefter presenteras en modell som förtydligar vad som krävs för att 

skapa ett starkt varumärke. Sedan följer ytterligare teorier kring vilken effekt SMM förväntas 

ha på företagets varumärke och till sist sammanfattas dessa teorier i en övergripande modell.  

 

4.1. Varumärket 

Ett företags varumärke består inte enbart av produkten, vilket är lätt att tro men Mårtensson 

(2009) menar att det även består utav produktens förpackning och de mervärden som 

tillkommer med produkten. En produkt som konkurrerar på en marknad med liknande 

produkter, sett till det funktionella innehållet, behöver differentieras på andra sätt än via 

produkten och det kan då göras via förpackningen. Mårtensson (2009) benämner det som 

varumärkesdifferentiering. Förpackningen av produkten syftar inte bara till den fysiska 

förpackningen, för exempelvis tjänster sker differentiering genom presentationen av tjänsten 

och de mervärden som erbjuds i samband med tjänsten enligt Mårtensson (2009). Chen, Li, 

Lusch & Zeng (2010) förklarar att sociala medier är en plattform där företag kan 

kommunicera sina produkter och tjänster på och Mårtensson (2009) menar att 

varumärkesdifferentieringen inte enbart sker via den fysiska produkten utan också av hur den 

presenteras och förpackas. Detta kan liknas vid hur företaget presenterar sig själva och sina 

produkter på sociala medier men även hur de interagerar med sina konsumenter. 

 

4.2. Varumärkeskapitalet 

Definitionen av ett kundbaserat varumärkeskapital menar Keller (2001) vara den effekt som 

kunskapen av varumärket har på konsumenternas respons på marknadsföringen av det 

specifika varumärket. Vidare beskriver Keller (2001) att ett varumärkes styrka ligger i vad 

kunderna lärt sig, känt, sett och hört om märket över tiden. Syftet med SMM är bland annat 

att övervaka och mäta konsumenternas respons på olika marknadsföringsåtgärder på sociala 

medier (Vos & Zhang, 2013). SMM är då användbar tillsammans med det kundbaserade 
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varumärkeskapitalet där responsen på marknadsföringen av ett specifikt varumärke utifrån 

konsumenternas kunskap om varumärket analyseras. 

Kellers modell för kundbaserat varumärkeskapital visualiseras i figur 1 och beskrivs i fyra 

olika nivåer; identitet, innebörd & image, respons samt relationer. De olika nivåerna kommer 

att kortfattat redogöras för nedan baserat på Mårtenssons (2009) förklaring av Kellers modell. 

 

 

Figur 1. Kundbaserat varumärkeskapital (Mårtensson 2009, s. 67) 

 

Med identitet syftar Keller på "brand salience", varumärkets framträdande roll, vilket avser 

hur lätt och spontant konsumenterna tänker på varumärket i olika situationer och under olika 

omständigheter. Hur lätt känner konsumenten igen sig i varumärket och vilken typ av 

påminnelse behövs? Det handlar alltså om varumärkeskännedom hos konsumenten.  

Innebörd & image avser varumärkets innebörd, dess prestationer och bilden av varumärket 

hos konsumenterna. Hjärtat i själva varumärkeskapitalet är produkten och starka varumärken 

har oftast hög kvalitet eller överträffar kundernas förväntningar på annat sätt. Den 

funktionella sidan av varumärket är baserat på en objektiv bedömning när varumärkets 
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prestationer mäts medan det är grundat i en mer subjektiv bedömning när produktens image 

mäts. Produkten bedöms utifrån hur väl den fungerar för syftet den köps för, tillförlitligheten 

och livslängden samtidigt som tjänster bedöms efter hur effektivt och trevligt de utförs. Den 

subjektiva bedömningen, imagen, kan påverkas av faktorer hos konsumenterna såsom 

demografi (kön, ålder, inkomst) eller psykografiska termer (politisk åsikt eller attityd till 

livet).  

I Kellers modell förklarar Mårtensson (2009) att responsen till varumärket består av de 

bedömningar av varumärket som kunderna gör och vilka känslor det uppväcker hos dem. De 

bedömningar som konsumenterna gör av varumärket kan röra sig om kvaliteten, 

trovärdigheten och om det är ett tänkbart köpval. Vidare så kan de känslor som varumärket 

uppväcker hos konsumenterna exempelvis vara värme, nöje, spänning, säkerhet, social 

acceptans och självrespekt. De tre första känslorna beskrivs som mer omedelbara upplevelser 

medan de tre senare är mer privata och varaktiga. Vos och Zhang (2013) beskriver hur 

konsumenter delar sina åsikter och upplevelser om företaget och deras varumärken på sociala 

medier, på både gott och ont. Genom att övervaka vad som skrivs på sociala medier om ett 

visst varumärke med hjälp av SMM skulle då responsen hos konsumenterna kunna utmätas. 

Den sista nivån i Kellers modell är de relationer konsumenterna har till varumärket och det 

menar Mårtensson (2009) är hur pass synkroniserade konsumenterna är med varumärket. Det 

kännetecknas av hur djupa konsumenternas psykologiska band till varumärket är samt hur 

mycket aktivitet det uppväcker. En konsuments relation till ett varumärke påverkas av dess 

beteendemässiga lojalitet till varumärket och deras attitydmässiga tillgivenhet, med andra ord 

att det är mer än en vana att ett visst varumärke väljs (Mårtensson 2009). Relationen påverkas 

också av hur konsumentens identifiering, användning samt association till varumärket. 

Relationerna till varumärket kan även påverkas av det aktiva engagemanget i märket och det 

är något som kan ske konsumenter emellan på sociala medier. Detta engagemang belystes 

tidigare i arbetet med exemplet om hur Facebook-användare skapade inofficiella sidor för ett 

visst varumärke. 

 

4.3. Hitta nya potentiella målgrupper 

Enligt Thute (2013) kan SMM-verktyget underlätta för företagen att hitta kunder och 

målgrupper som inte tidigare varit i beaktande. Genom att övervaka de sociala medierna kan 
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företaget få väsentlig information om personerna som pratar om företaget och dess produkter. 

Det kan då exempelvis handla om hur gammal personen är eller varifrån han/hon kommer. 

Således kan detta leda till att företaget upptäcker en stor aktivitet inom ett visst geografiskt 

område som tidigare var okänt. Detta gör att företaget kan expandera sin produkt och även 

anpassa sig till dessa människor. SMM-verktyget kan alltså hitta nya marknader som hjälper 

företaget att växa och förstärka sitt varumärke. 

 

4.4. Upptäcka nya möjligheter till produktutveckling 

Thute (2013) menar också att SMM-verktyget kan hjälpa företag att upptäcka nya 

produktmöjligheter. Genom att övervaka sociala medier kan företagen hålla sig uppdaterade 

om de senaste framstegen inom sin berörda bransch. Med hjälp av denna information blir det 

enklare för företagen att följa med i den ständigt pågående utvecklingen och skapa sig 

fördelar gentemot sina konkurrenter. SMM kan också ge företaget meningsfulla åsikter och 

förslag kring hur deras produkter kan förbättras. Kunder vädjar ofta om förändringar och nya 

funktioner som skulle höja deras upplevelse av produkten. Dessa idéer kan i många fall vara 

både förnuftiga och genomförbara. Detta leder inte bara till en förbättrad produkt, utan det 

visar också att företaget lyssnar på sina kunder. Med andra ord kan detta vara ett bra sätt för 

företagen att göra sina kunder nöjdare, vilket i sin tur gynnar företagets varumärke.  

 

4.5. Finna inflytelserika personer 

SMM-verktyget kan också vara användbart för att urskilja individer som är särskilt viktiga 

och inflytelserika. Vos & Zhang (2013) beskriver dessa individer som ”influencers” och de 

kan företag utnyttja i syfte att stärka sitt varumärke. Det fungerar på så sätt att företaget tar 

kontakt med dessa personer och utvecklar ett samarbete med dem (Thute, 2013). Enligt 

Kumar & Mirchandani (2012) finns det tre aspekter som inflytelserika personer kan påverka. 

Den första (meddelandespridning) behandlar hur ofta ett inlägg blir vidarebefordrat, med eller 

utan modifikation, av andra användare. På twitter kallas detta för ”retweet” och är ett effektivt 

sätt att nå en bredare publik för sitt innehåll. Den andra aspekten kallas influens och berör hur 

ofta ett inlägg blir vidarebefordrat av användare till sina vänner. Den tredje och sista aspekten 

kallas social effekt (social impact) och berör hur stort antal kommentarer och svar som ges till 

ett visst inlägg. De inflytelserika personernas uppgift är då att förespråka företagets produkter 

vilket fångar fler personers intresse. Detta leder således till att fler associerar företaget till 
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något positivt och de blir mer benägna att välja just det företaget (Vos & Zhang, 2013). Med 

andra ord vill företag lyfta fram den positiva feedback som de får på sociala medier för att 

locka fler personer att ta del av företaget.  

 

4.6. Skydda varumärket 

Enligt Thute (2013) kan SMM-verktyget underlätta för företag att finna de kritiska och 

negativa åsikter på sociala medier som riktats mot dem. Om dessa röster inte bemöts kan det 

bland annat leda till ett försämrat varumärke; negativ ryktesspridning och missförstånd kring 

produkter som ventileras på företagets Facebook-sida är några exempel som kan bidra till 

detta. Carlsson (2009) säger att företags kontroll av det egna varumärket har minskat på grund 

av sociala medier; det är nu snarare användarna själva som skapar och formar 

kommunikationen kring ett företags varumärke. Det är därför viktigt att företag övervakar vad 

som sägs om dem i den digitala världen. Teofilovic (2015) menar att det, med hjälp av SMM-

verktyget, är möjligt att se vad kunderna skriver och i vilka kanaler de skriver i samt vilken 

ton de har. Han säger även att det är viktigt för företag att identifiera vad kunderna uppskattar 

med deras varumärke, produkter och tjänster jämfört med sina konkurrenter. Med hjälp av 

denna övervakning möjliggörs en kommunikation mellan kunder och företag som annars 

kanske gått förlorad. SMM-verktyget hjälper alltså företag att upptäcka dessa negativa 

kommentarer och åsikter vilket möjliggör för företag att bemöta kritiken. Om detta bemötande 

mottas positivt av konsumenterna kan det leda att ge varumärket ett gott rykte, som därmed 

kan leda till en ökad varumärkeslojalitet samt ett ökat varumärkesengagemang (Carlsson, 

2009). SMM-verktyget kan också underlätta övervakningen av ett sådant engagemang i form 

av förändringar i likes, tweets och andra sociala mediehandlingar. Enligt Teofilovic (2015) är 

detta mätbara engagemanget väldigt viktigt för företaget. Han trycker också på vikten för 

företagen att vara medvetna om sin sociala spegelbild, som betyder de åsikter och beteenden 

som kunder visar upp på sociala medier. Med en social spegelbild som stämmer överens med 

hur kunderna uppfattar företaget, kan företagen skapa förutsättningar för att agera på sin 

marknad på bästa möjliga sätt. 

 

4.7. Utnyttja konkurrenters problem och brister 

Teofilovic (2015) säger att SMM-verktyget också kan användas för att upptäcka när någon 

konkurrent har problem i sin verksamhet. Ett exempel på detta kan vara en leksaksbutik som 
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under en period har problem med logistiken av sina produkter. Då kan andra leksaksbutiker få 

nys om detta genom SMM-verktyget och aktivt marknadsföra sig mot det företagets målgrupp 

med budskapet om kortare leveranstider etc. På så sätt kan de missnöjda kunderna lockas över 

till sin verksamhet och ge företaget en större marknadsandel. SMM handlar alltså inte enbart 

om att övervaka sitt eget företag på sociala medier utan det kan också vara gynnsamt att ha 

uppsikt över sina konkurrenters situation. De flesta företag stöter vid jämna mellanrum på 

problem med olika delar i sin verksamhet och genom att använda SMM-verktyget kan 

konkurrenter utnyttja dessa tillfällen och stärka sitt varumärke.   

 
I figur 2 nedan visas en modell som syftar till att ge läsarna en övergripande bild av 

referensramens utformning. Denna modell sammanfattar alltså de teorier som har diskuterats i 

detta avsnitt. Författarna har funnit att SMM kan leda till och igångsätta de fem aktiviteterna i 

modellens centrum som i sin tur kan bidra till att stärka företagets varumärke.   

 

 
Figur 2. Modell över den teoretiska referensramens upplägg 
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 Metod 5.
 

5.1. Tillvägagångssätt 

Den här uppsatsen har huvudsakligen grundats i en deduktiv ansats då författarna utgår ifrån 

tidigare forskning och teorier inom problemområdet (Bryman & Bell, 2013). Ansatsen blir 

dock påverkad av forskningsfrågan då författarnas problem eventuellt kan bidra eller utveckla 

teorin och forskningen inom SMM-området. Därav har denna uppsats även inslag av en 

induktiv ansats. I den här uppsatsen har författarna undersökt hur användningen av SMM kan 

bidra till att förstärka ett företags varumärke.  

 

5.2. Insamling av data 

För att söka svar på forskningsfrågan har först en kontaktperson på Twintip Insights som 

jobbar med SMM intervjuats. Syftet med den intervjun var att redogöra för vad SMM är och 

även bidra till djupare information kring hur SMM-verktyget kan hjälpa företag att stärka sitt 

varumärke. Intervjun med denne person ger uppsatsen en mer "levande" referensram och 

bekräftar mycket av det som de vetenskapliga artiklarna belyser. Författarna har därefter även 

intervjuat ett företag som använder SMM-verktyget i sin verksamhet för att ge svar på vilka 

sätt användningen faktiskt har en effekt på företagets varumärke. Den intervjun, med företaget 

som använder sig av SMM-verktyget, ligger till skillnad ifrån intervjun med Twintip Insights 

som en grund för uppsatsens empiri. Datainsamlingen sker därför med hjälp av en kvalitativ 

metod då intervjuer genomförs för att söka svar på forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2013). 

De respondenter som väljs ut begränsas alltså till två personer, en respondent som arbetar med 

att tillhandahålla SMM-tjänsten och en respondent som använder sig av den. 

 

5.3. Urval 

Valen av intervjuobjekt skedde genom att välja respondenter som ansågs ge svar på 

författarnas forskningsfråga och valet av SMM-företag grundades i ett bekvämlighetsurval. 

Bryman & Bell (2013) menar att ett bekvämlighetsurval är då författarna redan har en 

påbörjad relation med företaget. Intervjun kan då förenklas genom att respondenten känner 

tillit och bekvämlighet till intervjuaren. En av denna uppsats författare ska utföra sin praktik 

på företaget Twintip Insights och det är med denne författares kontakt på företaget som 
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intervjun har genomförs. Den andra intervjun syftar att ge tillräcklig information för att 

författarna ska ha möjlighet att besvara uppsatsens forskningsfråga. Den intervjun 

genomfördes med ett stort företag inom medie- och underhållningsbranschen som använder 

sig av SMM-verktyget. Detta företag önskade att förbli anonyma och kommer därmed inte att 

namngivas i denna uppsats. 

 

5.4. Intervjuteknik 

Intervjuerna med respondenterna skedde genom semistrukturerade intervjuer, vilket Bryman 

& Bell (2013) förklarar är när intervjuaren har en uppställning av frågor men där 

ordningsföljden på frågorna varierar. Valet av den här intervjumetoden grundar sig i att 

författarna ville låta intervjun ha en mer öppen karaktär. Frågorna är även mer allmänt 

formulerade än vid strukturerade intervjuer och det finns en större möjlighet för intervjuaren 

att ställa följdfrågor. 

 

5.5. Telefonintervjuer 

Då respondenterna inte befann sig i samma stad som författarna genomfördes intervjuerna per 

telefon. Den största fördelen med telefonintervjuer är att de kan genomföras till en 

förhållandevis låg kostnad per kontakt (Christensen et al, 2010). Det är också enklare att 

hantera en telefonintervju med flera medverkande intervjuare eftersom det enligt Bryman & 

Bell (2013) är enklare att kontrollera de olikheter vad det gäller tillvägagångssätt som 

intervjuarna har. Med telefonintervjuer påverkas inte heller respondentens svar av 

intervjuarens personliga egenskaper, som vid intervjuer ansikte mot ansikte kan göra att 

respondenten svarar på det sätt den tror att intervjuaren vill (Bryman & Bell, 2013). En 

nackdel med telefonintervjuer är dock att intervjutiden vanligen blir något kortare. Då 

intervjuerna sker via telefon är det också svårt för intervjuaren att uppmärksamma och se hur 

respondenten reagerar på vissa frågor och möjligheten att ställa följdfrågor till följd av det blir 

därför svårare (Bryman & Bell, 2013). 

 

5.6. Etik 

Vid intervjuer gäller det också att beakta de etiska aspekter som råder. De ämnen som oftast 

berörs då är integritet, anonymitet och konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). Innan 
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intervjuerna genomfördes blev samtliga respondenter informerade om intervjuns syfte och 

vad just deras kunskap kan tillföra denna uppsats. Detta gjordes för att ge respondenterna en 

bättre möjlighet att förbereda sig inför de frågor som ställdes vid intervjutillfället. Det är av 

största vikt att intervjuarna tillgodoser respondenternas begäran om anonymitet för att inte 

sätta dem i en utsatt position. Därför blev också alla respondenter i denna uppsats tillfrågade 

om anonymitet och deras ställning till att bli inspelade under intervjuns gång. Som tidigare 

nämnts önskade företaget som använder sig av SMM-tjänsten att förbli anonyma och de ville 

inte heller bli inspelade under intervjun. 

 

5.7. Primär- och sekundärdata 

I den här uppsatsen använder sig författarna av primärdata i form av de intervjuer som har 

genomförts. Primärdata är data som samlas in av marknadsundersökaren själv för att lösa det 

aktuella problemet (Christensen et al. 2010). Eftersom uppsatsen har inslag av en deduktiv 

ansats används även data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat 

sammanhang. Denna typ av data kallas sekundärdata och består i denna uppsats av den 

litteratur och de vetenskapliga artiklar som använts genom arbetets gång. För att hitta de 

vetenskapliga artiklar som refereras till i uppsatsen har författarna använt Örebro universitets 

sökdatabaser Summon och Proquest. Nyckelorden som har använts vid databassökningen är; 

social media, monitoring, analytics & brand. 

 

5.8. Metodreflektion 

Valet av att använda en person på Twintip Insights ord som en del av referensramen kan dock 

ifrågasättas. Men då denne person besitter en mångårig erfarenhet av att arbeta med SMM och 

har en relevant utbildning sedan tidigare anser författarna att han är trovärdig i det han säger.  

Eftersom respondenten på företaget som använder sig av SMM-verktyget vädjade om att inte 

bli inspelad under intervjutillfället fanns ingen möjlighet att transkribera det som sades. Därav 

är det empiriska materialet i hög grad tolkade av författarna och dess kortfattade anteckningar 

som noterades under intervjuns gång. Empirin är alltså en aning vinklad av hur författarna 

upplevde intervjun. Dessutom saknar författarna erfarenheter från tidigare telefonintervjuer 

vilket kan ha en inverkan på studiens resultat. 
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 Empiri 6.
 

I detta avsnitt redogörs för det material som införskaffades i intervjun med det anonyma 

företag som använder SMM-verktyget idag. Kapitlet är upplagt på så vis att det först ges en 

övergripande sammanfattning som beskriver det undersökta företagets bakgrund till SMM. 

Därefter följer en del som beskriver företagets varumärke kopplat till SMM och till sist 

behandlas det material som rör de ämnen som har tagits upp i den teoretiska referensramen. 

För att göra denna del mer läsvänlig har författarna valt att ge intervjupersonen det fiktiva 

namnet Johan.  

 

6.1. Bakgrund 

Till en början använde sig företaget endast av Facebook, men i takt med att företaget växte 

och deras tjänster utvecklades berättar Johan att de insåg behovet av att marknadsföra sig och 

sina tjänster på flera sociala medier. Företaget uppmärksammade även att deras kunder 

tillhörde den gruppen som använde sociala medier flitigast och insåg därför behovet av en 

större närvaro på sociala medier. Idag använder de sig även av Twitter och Instagram. 

 

6.2. Användandet av SMM-verktyget 

SMM är något Johan beskriver som en typ av digital omvärldsbevakning, och det infördes i 

företaget under våren 2011. Han fortsätter och säger att deras företags varumärke florerar i 

den digitala världen, och för dem är det därför väldigt viktigt att hänga med i den ständigt 

växande digitala utvecklingen. Johan fortsätter förklara att omvärldsbevakning för dem 

handlar om att se över de olika faktorer som finns i deras omgivning och som således kan 

påverka dem. Det är därför viktigt att se över utvecklingen i den digitala världen för att kunna 

erbjuda bästa möjliga tjänster. 

När företaget lanserade en stor kampanj och erbjöd tjänsterna till ett lägre pris under en 

begränsad tidsperiod, ville de ha mer information om vad kampanjen egentligen gav dem. 

Bortsett från att endast se försäljningssiffrorna öka och antalet nya kunder växa, så ville de 

också veta i vilken kanal kunderna hade hört om kampanjen och även vad de tyckte om den. 

Johan förklarar att det var då de insåg ett behov av att övervaka de sociala medierna och vad 

som skrivs om dem. Johan berättar också att vanliga marknadsundersökningar kändes aningen 
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för tunna att genomföra. De upplevde att det var mer relevant för dem att ta reda på vad 

kunderna faktiskt säger till varandra på sociala medier.  

Viljan och behovet av att få en bättre överblick över deras närvaro på sociala medier menar 

Johan var anledningen till varför de började använda SMM-verktyget. Johan berättar att det 

givetvis fanns förväntningar från företagets sida på denna tjänst, men att det inte direkt var 

några specifikt uttalade sådana. Johan säger dock att de ändå förväntade sig att få en större 

inblick i de sociala medierna med hjälp av verktyget. 

Det är en bred och innehållsrik data som de hämtar ut genom SMM-verktyget och den är till 

största delen av kvantitativ karaktär. De kan genom den här tjänsten bland annat se när och på 

vilka sociala medier som konsumenterna interagerar som mest under en vecka, och utifrån det 

anpassa deras aktivitet där för att påverka så många som möjligt. Tjänsten ger dem även mer 

djupgående analyser om vad konsumenterna pratar om på de sociala medier som de är 

närvarande på. En annan viktig information som de erhåller handlar om hur deras 

konkurrenter agerar och även vad konsumenterna har för uppfattning om dem. 

För det här företaget är närvaron i den digitala världen och i sociala medier en vital del för att 

de ska kunna skapa nya kunder och utveckla sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. 

Kommunikationen som sker mellan deras kunder på de sociala medierna har de kunnat 

behandla på ett mer analyserande sätt. Johan anser att SMM-verktyget har gett dem en 

ärligare bild av vad de faktiskt tycker om företaget och deras tjänster jämfört med en situation 

där de själva skulle ha frågat kunderna via till exempel marknadsundersökningar. 

Marknadsföringen på deras sociala medier har enligt Johan blivit mer riktad och anpassad 

utifrån informationen som de har kunnat tagit del av och samtidigt har de kunnat få ut mer av 

deras närvaro i de olika kanalerna. 

I medie- och underhållningsbranschen, som företaget är etablerat i, skiftar kundernas behov 

ständigt i takt med den teknologiska utvecklingen. Johan förklarar att det är väldigt viktigt för 

dem att förstå vilka behov som uppstår och hur de ska bemöta dem. Det kan exempelvis 

handla om större tillgänglighet till deras tjänster och utveckling av nya funktioner. Utifrån 

deras närvaro på sociala medier och genom den djupare insikt de fått med hjälp av SMM-

verktyget berättar Johan att det har blivit lättare och mer effektivt för dem att förstå vad deras 

kunder efterfrågar. Johan säger också att deras kunder inte behöver ta den första kontakten i 

samma utsträckning som förut, då det har uppstått något form av problem. Numera har de 
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många gånger upptäckt problemet med hjälp av SMM-verktyget och sedan därmed hunnit 

åtgärda det. 

Företaget har blivit mer aktiva på sina sociala medier genom åren och har insett vikten av att 

engagera sina kunder i företaget och sitt varumärke. Johan berättar att olika typer av tjänster 

har lanserats från företagets sida för att skapa en större personlig kontakt med kunderna. 

Johan menar att de olika tjänsterna som utvecklats givetvis har haft en grund i vad företaget 

uppmärksammat att sina kunder tycker om och att det, till viss del, varit en hjälp att kunna 

övervaka de olika sociala medierna.  

 

6.3. Skydda varumärket 

Johan berättar att de med övervakning av sociala medier främst är intresserade av att ta reda 

på vad deras kunder tycker om dem och deras varumärke. Detta arbete var tidigare manuellt 

och utgick då ifrån att en person på företaget sökte igenom de olika flödena i de sociala 

medier som företaget var aktiva inom, för att på så vis få en överblick om hur situationen såg 

ut. Johan säger vidare att de med hjälp av SMM-verktyget effektiviserat detta arbete. Det 

huvudsakliga syftet är att finna de negativa inläggen, även om det så klart också är av stor vikt 

att finna de positiva inläggen. Johan säger att när det upptäcks negativa inlägg om exempelvis 

företagets tjänster finns det ett klart tillvägagångssätt på hur de bemöter denna kritik. Enligt 

Johan är de noga med att föra sig på ett sakligt och professionellt sätt men samtidigt med en 

personlig ton. Johan säger vidare att sociala medier är en mer informell plattform och det är 

därför lämpligt att anpassa språket därefter, även om servicen inte får bli lidande i processen.  

 

Svårigheten med att bemöta kritiken menar Johan är att veta vilka poster som är värda att 

bemöta; eftersom det är så enkelt att skicka ett inlägg på Facebook utan nämnvärda 

konsekvenser kan även vikten bakom orden vara tunn. De har därför fått arbeta med att gallra 

i posterna för att på så vis försöka finna de mest relevanta inläggen och bemöta dessa på bästa 

sätt. Detta gallrande, säger Johan, är därför en mer manuell insats och även om det var just 

detta manuella arbete företaget initialt ville undvika, anser de ändå SMM-tjänsten vara värt 

mödan i slutändan. För att ta reda på den negativa feedbacken från sina kunder berättar Johan 

att det finns olika sätt för dem att ta reda på denna. Dels ges de, av SMM-verktyget, en 

sammanställning av samtliga meddelanden och poster från sociala medier som de alltså är 

tvungna att gallra i för att hitta de mest relevanta och viktiga inläggen. Sedan finns det även 
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en sorts sökmotor för nyckelord som letar igenom de olika sociala flödena utifrån eget valda 

sökord. I deras fall väljer de sådana sökord som är relevanta för deras företag och deras 

bransch och även vissa sökord som kan härledas till konkurrenternas varumärken används för 

att få en övergripande bild av sin omvärld. 

 

6.4. Inflytelserika personer 

Johan berättar att de inte använder sig av SMM-verktyget i syfte att finna inflytelserika 

personer. De har däremot uppmärksammat att de, med hjälp av verkyget, har möjligheten att 

överblicka sådana individer och organisationer som pratar om dem. Johan berättar vidare att 

det verktyget som de för nuvarande använder, rankar dessa personer och organisationer efter 

hur många följare de har. Personen säger sig förstå vikten av att finna dessa inflytelserika 

personer men att det inte är något som är policy inom företaget idag. Något som de däremot 

använder sig av mer aktivt är att med hjälp av SMM-verktyget se vilka hashtags som knyts an 

till företaget på Twitter. Det kan till exempel handla om att en person skriver om företaget i 

en tweet och då även inkluderar ett par hashtags som handlar om företagets bransch eller 

dylikt. Johan menar då att de på sätt och vis har koll på inflytelserika personer eftersom det är 

de med mest följare som presenteras med hjälp av SMM-verktyget. 

 

6.5. Nya målgrupper 

Företaget har hittills inte använt övervakningen i syfte att hitta nya målgrupper. Johan 

förklarar att de redan har en mycket klar bild av sina kunder och möjligheterna att expandera 

med nya målgrupper är små. När företaget däremot planerar att lansera en ny typ av tjänst 

används SMM-verktyget för att se om det finns ett intresse hos kunderna och även mer 

specifikt vilka målgrupper som de bör inrikta sig på. 

 

6.6. Utveckling av tjänster 

En stor anledning till att företaget använder SMM-verktyget är att upptäcka nya sätt att 

utveckla och förbättra sin tjänst. Johan berättar att företaget noggrant granskar allt som skrivs 

om dem. Bland denna respons finns det många gånger bra förslag på hur deras tjänster kan 

utvecklas för att förbättra kundernas upplevelse. Johan förklarar att det ibland kan vara svårt 

att hitta lösningar och nya idéer inom företaget. I dessa fall är kundernas tankar och 
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kommentarer ett utmärkt komplement. Många gånger är dessa idéer långt ifrån genomförbara 

men det har också funnits förslag som har hjälpt företaget framåt i sin utveckling. Dessutom 

förklarar Johan att det finns ett tydligt mönster som visar att kunderna blir mer nöjda och 

lojala när företaget beaktar deras åsikter. Enligt Johan har denna del av övervakningsarbetet 

en vinstgivande effekt för både företaget och dess kunder; företaget kan utveckla sina tjänster 

med hjälp av konsumenternas förslag och kunderna blir mer belåtna när de inser att företaget 

faktiskt lyssnar på dem. 

 

6.7. Övervaka konkurrenter 

Johan berättar att övervakningen av sociala medier också avser företagets konkurrenter. 

Företaget har i dagsläget två större konkurrenter som de övervakar genom SMM-verktyget. 

Johan belyser vikten av att ständigt ha koll på vad som händer i branschen. Det förekommer 

ständigt att medieövervakningen resulterar i att företaget upptäcker vissa problem hos sina 

konkurrenter. Vid ett fåtal av dessa tillfällen har företaget då också anpassat sin 

marknadsföring för att försöka locka över konkurrenternas missnöjda kunder. Ett exempel på 

detta var när en av deras större konkurrenter höjde priset på en viss tjänst i sortimentet. Detta 

ledde till ett stort missnöje bland företagets kunder, vilket också SMM-verktyget tydligt 

visade. Johan berättar då att företaget skapade ett erbjudande anpassat för att leda över de 

missbelåtna kunderna till sitt företag. Erbjudandet gick ut på att nya kunder tillhandahöll en 

liknande tjänst för halva priset under en tidsanpassad period. Detta beskrivs som en lyckad 

kampanj i företaget vilket gav dem en starkare ställning på marknaden. 

 

6.8. Anpassa kanalerna efter dess respons 

Johan berörde även ett annat alternativ till varför företaget använder SMM-verktyget. Denna 

aspekt av övervakningen handlar om att mäta och jämföra responsen i de olika sociala 

kanalerna för att sedan kunna effektivisera sitt marknadsföringsarbete. Vad som menas med 

det är att företaget granskar sina sociala medier var för sig i avsikt att kunna anpassa sig mer 

specifikt till åhörarna. Johan berättar att deras sätt att skriva skiljer sig en aning beroende på 

vilken social plattform de befinner sig på. Exempelvis har de genom SMM-verktyget fått 

insikt om att deras följare på Instagram i genomsnitt är flera år yngre än deras följare på 

Facebook och därmed försökt skapa en mer ungdomlig atmosfär på deras Instagram-konto. 

Johan berättar också att de genom SMM-verktyget ser vilka dagar och vilken tidpunkt på 
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dygnet som de når ut till flest individer. Med denna information anpassar då företaget sina 

aktiviteter på de sociala medierna till de tillfällen då de får mest respons. Johan förtydligar sitt 

resonemang med ett exempel där verktyget har visat att företagets inlägg på Facebook ses av 

flest personer på eftermiddagar och där torsdagar/fredagar är de veckodagar som väcker mest 

engagemang hos följarna. Till följd av detta brukar företaget spara sina största nyheter till just 

denna tidpunkt. Genom användningen av SMM-verktyget har företaget också skaffat sig 

kunskap om vilken kanal och vilken typ av meddelande som ger mest respons hos följarna. 

Detta beskrivs som en värdefull kunskap för företaget då det möjliggör en effektivisering av 

sin marknadsföring på sociala medier. 
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 Analys 7.
 

I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet genom att de empiriska resultaten jämförs 

med de teorier som presenterades i den teoretiska referensramen. I syfte att underlätta 

förståelsen av analysens upplägg demonstreras först uppsatsens analysmodell och därefter 

fördjupas modellens olika delar i textform.  

 

7.1. Analysmodell 

I figur 3 nedan visas den övergripande analysmodellen som grundar sig i det material som 

samlades in under intervjun. Denna modell har en liknande struktur som figur 2 i den 

teoretiska referensramen, där skillnaden är att de faktorerna i modellens centrum nu istället 

utgår från det undersökta företagets användning av SMM.  Kort sammanfattat förklarar 

modellen att företaget använder SMM-verktyget av ett flertal anledningar och dessa har 

sammanställts och klassificerats i de fyra olika kategorier som visas i modellens centrum. 

Dessa faktorer bidrar sedan på ett eller annat sätt till att förstärka företagets varumärke. Det är 

således inte själva övervakningen i sig som förstärker varumärket, utan det är de aktiviteter 

som utförs till följd av övervakningen som hjälper till att bygga upp ett starkt varumärke. 

Denna modell kommer nu på ett mer fördjupat sätt att diskuteras i det följande analysavsnittet.  
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Figur 3. Analysmodell 

 

7.2. Skydda varumärket 

I enlighet med Thute (2013) fann företaget att SMM har underlättat arbetet med att finna 

negativa inlägg om dem som postats på sociala medier. Konkret menas då att SMM-verktyget 

har automatiserat en sökningsprocess som tidigare var manuell och sköttes av en anställd på 

företaget. Dock var inte de negativa inläggen den enda aspekten som de tog i beaktande när de 

sökte undersöka vad deras kunder tyckte om dem, det var även viktigt för företaget att finna 

de positiva åsikterna. Detta intresse i att finna vad deras kunder tycker om dem ligger i linje 

med vad Carlsson (2009) sade angående företagets minskade kontroll av sitt varumärke. 

Företaget måste nu alltså istället för att kommunicera ut sitt varumärke bemöta kundernas 

kommunikation om det. Teofilovic (2015) trycker även på vikten av att hålla koll på vad som 

sägs om företaget, och i vilka kanaler dessa budskap förs fram. Det är tydligt att företaget 

arbetar i enlighet, även med dessa teorier, i sitt varumärkesarbete. Som ovan nämnt var det 

väldigt viktigt för företaget att hålla reda på kundernas omdömen men det var även av stor 
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vikt hur företaget bemötte dessa omdömen. Med hjälp av SMM-verktyget möjliggjordes en 

kommunikation mellan företaget och kunderna som dock krävde en extra arbetsinsats. Detta 

var för att säkerställa att kundernas inlägg var relevanta och väsentliga att bemöta i enlighet 

med företagets varumärkesstärkande arbete. 

Företagets agerande stämmer också överens med vad Teofilovic (2015) sade angående 

företags möjlighet att med hjälp av SMM-verktyg jämföra sitt varumärke med 

konkurrenternas. Tillvägagångsättet för denna jämförelse var i detta specifika företags fall att 

med hjälp av specifika sökord finna vad kunder har för åsikter om konkurrenternas 

varumärken. När det kommer till varumärkesstärkande åtgärder på sociala medier är alltså 

själva beskyddandet av varumärket en stor del av företagets arbete.  

Detta varumärkesstärkande arbete har också en stark koppling till den andra nivån i Kellers 

modell som behandlar varumärkets innebörd och image. Genom att arbeta med att bemöta 

kundernas negativa kritik försöker företaget upprätthålla en god bild av varumärket. 

Företagets image har en stor inverkan på varumärkets ställning och SMM-verktyget kan alltså 

underlätta arbetet med att bibehålla en god image.  

 

7.3. Utveckla och förbättra tjänster 

På samma sätt som Thute (2013) säger använder företaget SMM-verktyget i syfte att lyssna 

på sina kunder för att sedan anpassa sina tjänster därefter. Detta utgör en stor del av företagets 

övervakningsarbete och det är högst sannolikt att just denna typ av användning är särskilt 

viktig i en bransch som fokuserar på underhållning. Kunderna i denna typ av bransch har en 

bra kunskap kring vad som krävs för att bli underhållna. De är också väl benägna att öppet 

tala om vad de efterfrågar för att få sina behov tillgodosedda. Därför erhåller alltså företaget 

en stor mängd idéer kring hur deras tjänster kan utvecklas. Denna feedback bedöms som 

mycket värdefull för företaget och har i många fall hjälpt dem att ligga i framkant när det 

gäller branschens utveckling. I en affärsgren som medie- och underhållningsbranschen 

beskrivs just detta som en synnerligen väsentlig del av verksamheten. Om företaget inte är 

uppdaterade kring branschens senaste nyheter är risken stor att det leder till förlorade kunder. 

Samtidigt finns då möjligheten att trycka extra hårt på detta område och där är SMM-

verktyget ett utmärkt hjälpmedel. Denna del av SMM-arbetet har också en stark koppling till 

kundnöjdhet. När kunderna får uppfattningen om att företaget lyssnar på dem uppstår 
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sannolikt en känsla av tillfredsställelse vilket i sin tur ökar chanserna att förvärva lojala 

kunder. Detta har ett flertal positiva effekter på företaget, exempelvis i egenskap av en god 

“word-of-mouth” vilket slutligen bidrar till att stärka varumärkets ställning. 

För att överhuvudtaget ha någon möjlighet att utveckla sina tjänster på detta sätt gäller det 

dock att ha kunder som är engagerade i företaget. Som Johan nämner har företaget blivit mer 

aktiva på sociala medier och insett vikten av att engagera sina kunder i företagets varumärke. 

Företaget har lanserat tjänster i syfte att skapa en mer personlig kontakt med sina kunder och 

på så sätt också få dem mer engagerade. Detta kan kopplas till Kellers modell som förklarar 

att relationer är en viktig del i att förstärka företagets varumärkeskapital. Genom företagets 

arbete med att skapa relationer och engagemang hos sina kunder erhåller de fler förslag om 

utvecklingsmöjligheter som sedan ökar chanserna att erhålla genuint bra och genomförbara 

idéer som hjälper företaget framåt. 

 

7.4. Utnyttja konkurrenters problem 

Företaget förklarade att SMM-verktyget i nuläget används till att övervaka två av sina största 

konkurrenter. Detta var också i överensstämmelse med vad Teofilovic (2015) säger om 

verktygets användningsområden. Det är dock inte själva övervakningen av konkurrenterna i 

sig som gynnar företaget, utan nyttan uppstår då företaget kan utnyttja konkurrenters 

stundande problem. Denna typ av strategi har endast satts i bruk vid ett fåtal tillfällen sedan 

övervakningens införande 2011. Det kan alltså ifrågasättas hur nödvändig denna typ av 

övervakning är. De få gånger som företaget har nyttjat informationen om konkurrenternas 

problem beskrivs dock som relativt lyckade. I dessa fall har företaget förmått att locka över en 

mindre del av konkurrenternas kunder till sin verksamhet. Detta har alltså gett företaget en 

något större marknadsandel vilket inverkar positivt på företagets varumärke. 

 

7.5. Anpassa kanalerna efter dess respons 

Som tidigare nämnts använde företaget SMM-verktyget för att granska följarna och responsen 

specifikt på varje respektive social medieplattform. Detta är ett användningsområde som 

författarna inte har hittat några tidigare teorier kring. Det har förekommit forskning som 

behandlar övervakning i syfte att införskaffa sig bättre kunskap om kunderna, men det har i 

dessa sammanhang inte klargjorts vad som kan göras med den informationen. Företaget i 
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denna studie förklarar alltså att övervakningens information har gett dem möjligheten att mer 

specifikt anpassa varje kanal efter dess åhörare. Deras mål med detta arbete har, precis som 

många andra aktiviteter i denna studie, en koppling till kundnöjdhet. Företaget har fått 

uppfattningen att kunderna känner sig nöjdare om de behandlas med en respons som stämmer 

bättre överens med deras person och karaktär. Detta blir alltså enklare att uppnå genom 

informationen som införskaffas genom SMM-verktyget. Precis som nämnts tidigare har 

kundnöjdheten en tydlig koppling till varumärket där effekterna av positiva kunder ofta 

återspeglas i ett starkare varumärke.  

Denna del av övervakningsarbetet kan till viss del kopplas till vad Keller (2001) säger om 

responsens medverkan i att förstärka sitt varumärke. Kunderna bedömer företagets varumärke 

till stor del utifrån vilka känslor det väcker hos dem. Genom att företaget med hjälp av SMM-

verktyget numera kan anpassa sina sociala kanaler mer specifikt efter sina åhörare ökas 

chanserna att väcka en mer positiv känsla hos denna publik. Detta sker på så sätt att följarna 

har lättare att relatera till vad företaget säger på de sociala medierna och det kan i många fall 

få följarna att känna exempelvis nöje, spänning eller social acceptans som beskrivs som 

viktiga faktorer i att stärka varumärkeskapitalet.  
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 Slutsats 8.
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur företag kan använda Social Media 

Monitoring-verktyget i syfte att förstärka sitt varumärke. För att besvara denna fråga har 

empiriskt material från ett företag som använder detta verktyget samlats in och sedermera 

analyserats.  

Efter genomförandet av denna uppsats vill författarna först och främst framhäva att det inte är 

övervakningen av sociala medier i sig som automatiskt bidrar till ett starkare varumärke. 

SMM kan beskrivas som ett startskott i en längre process som i slutändan syftar till att stärka 

företagets ställning. Med hjälp av den information som SMM-verktyget förmedlar kan 

företagen i nästa steg initiera aktiviteter för att på olika sätt hjälpa verksamheten. Det är 

klargörandet av vilka dessa aktiviteter är som denna uppsats fokuserar på. Vilket med andra 

ord är detsamma som undersökningens forskningsfråga: Hur kan SMM-verktyget användas 

för att förstärka företags varumärke? 

Författarna har urskilt fyra områden som är särskilt viktiga i företagets användande av SMM-

verktyget. Tre av dessa områden (skydda varumärket, utveckla tjänster & utnyttja 

konkurrenters problem) är nära kopplat till redan befintliga teorier om övervakningens 

användningsområden. Sedan upptäcktes ett fjärde område (anpassa kanaler efter dess respons) 

som författarna inte har hittat någon tidigare forskning om. 

Den allra största delen av företagets övervakningsarbete handlar om att bemöta sina kunders 

åsikter. Det rör sig då främst om att behandla kundernas negativa feedback i syfte att skydda 

sitt varumärke från smutskastning. Genom att använda SMM-verktyget kan företaget på ett 

enklare sätt hitta de inlägg som är mest relevanta att besvara. Sedan har företaget ett tydligt 

tillvägagångsätt för att bemöta kritiken de erhåller. Genom att besvara kunderna på ett sakligt 

men samtidigt personligt sätt hoppas företaget bibehålla varumärkets positiva rykte. För att 

vara extra tydlig är detta inte en aktivitet som höjer varumärkets rådande värde, utan det är 

snarare en åtgärd som syftar till att försvara varumärket från att bli försvagat. 

En annan aspekt som har en stor del i företagets SMM-arbete gäller möjligheterna att utveckla 

och förbättra sina tjänster. På samma sätt som i föregående stycke handlar det i första hand 

om att lyssna på sina kunders synpunkter. De förslag och idéer som dessa kunder efterfrågar 

har vid ett antal tillfällen ansetts som förnuftiga och således också införts i verksamheten. Just 
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denna användning av SMM har en något svagare koppling till varumärkets förstärkning. Det 

är inte enbart effekten av en utvecklad och förbättrad tjänst som leder till ett starkare 

varumärke, utan det handlar lika mycket om att denna aktivitet höjer kundnöjdheten. Detta 

sker på så sätt att kunderna känner sig mer tillfredsställda med vetskapen om att företaget 

faktiskt lyssnar på dem. Med andra ord har denna form av tjänsteutveckling en indirekt 

inverkan på företagets varumärke. 

Författarna kan även konstatera att övervakning av konkurrenters sociala medier förekommer. 

Nyttan av denna aktivitet uppstår dock först när SMM-verktyget upptäcker någon form av 

problematik hos en konkurrent. Det är nämligen då som handlingar initieras i syfte att ”stjäla” 

kunder från denne konkurrent. Tillvägagångsättet har då fungerat på så vis att företaget 

trycker extra hårt på de delar där konkurrenten i fråga har problem. Avsikten med detta är att 

tydligt visa sitt övertag i förhoppning om att förvärva en andel av konkurrentens missnöjda 

kunder. Denna undersökning visar dock att denna typ av aktivitet endast har förekommit vid 

ett fåtal gånger under de närmare fem åren som företaget har nyttjat SMM-verktyget. Det 

krävs alltså en bedömning huruvida de positiva effekterna som uppkommer efter utnyttjandet 

av en konkurrents problem överväger de resurser som läggs ner för att ständigt övervaka sina 

konkurrenter. 

Denna uppsats fann också stöd för att medieövervakningen kan användas i syfte att anpassa 

de sociala kanalerna mer specifikt efter sina åhörares respons. Innebörden av detta är att 

företag granskar sina följare mer noggrant för att skaffa sig en bättre kunskap om deras 

demografiska variabler (könsfördelning, medelålder, yrkesgrupp etc.). Men hjälp av denna 

information blir det sedan enklare att anpassa sina inlägg, kommentarer och meddelanden på 

ett lämpligt sätt. SMM-verktyget används även för att utreda när företagets inlägg skapar mest 

respons och engagemang rent tidsmässigt. De sociala medierna blir således också anpassade 

efter denna information.  

 

8.1. Avslutande diskussion 

Först och främst vill författarna påpeka att denna undersökning hade kunnat vara mer 

omfattande. På grund av den relativt stränga tidsbegränsningen gjordes dock en avgränsning 

och uppsatsens räckvidd anpassades efter den. Det hade varit åtråvärt att undersöka mer än 

enbart ett företag för att således höja generaliserbarheten. Det finns dock ingen garanti på att 
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undersökningen hade genererat ett bättre resultat med fler studerade objekt, men det hade 

varit intressant att analysera eventuella likheter och skillnader mellan olika företag som 

använder sig av SMM-verktyget. En idealisk utveckling av denna studie vore att undersöka ett 

flertal företag som verkar i samma bransch, det vill säga inom medier och underhållning. 

 

Sedan hade det även varit intressant att beakta fler aspekter utöver varumärket för att se 

effekten av SMM hos företag. Som tidigare nämnts är inte SMM enbart kopplat till 

varumärkesstärkande aktiviteter. Det kan således även finnas intressanta upptäckter att göra 

om antalet kopplingar utökas och innefattar fler infallsvinklar. Några förslag på vad dessa 

aspekter skulle kunna innefatta är hur företags marknadsstrategier påverkas av SMM eller 

vilka effekter övervakningen har på kundnöjdhet/lojalitet.  

 

Med utgångspunkt i ovan förda diskussion baseras dessa förslag till vidare forskning: 

Utöka antalet respondenter för att säkerställa generaliserbarheten och inkludera fler perspektiv 

utöver varumärket, exempelvis med marknadsstrategier och kundnöjdhet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuschema till företaget som använder sig av SMM-verktyget. Intervjun var anonym och 
utförd utan inspelning. 

Allmänna frågor 

 
1. Vilka sociala medier jobbar ni med? 
2. Vad vet ni om Social Media Monitoring? 
3. Vilka SMM-verktyg jobbar ni med? 
4. När införde ni SMM-verktyget i företaget? 
5. Varför valde ni att införa SMM-verktyget? Hade ni några specifika förväntningar? 
6. Vilken typ av information får ni ut av SMM-verktyget?  

- Kvalitativ / kvantitativ data 
7. På vilka sätt har SMM-verktyget hjälpt er verksamhet?  

- Har ni förändrat er marknadsföring på sociala medier till följd av SMM? 
 

Kellers modell 
 

8. Har SMM ökat insikten om vad era kunder tycker om er?  
9. Har informationen ni har fått med hjälp av SMM-verktyget, gjort att ni kan möta era 

kunders behov bättre?  
10. Med hjälp av data från SMM-verktyget, har ni arbetat med att försöka skapa 

engagemang hos era kunder på sociala medier?  
 

Varumärkesskydd 
 

11. Använder ni SMM-verktyget i syfte att finna negativa inlägg om er? 
12. Hur bemöter ni negativ feedback? 
13. Hur får ni reda på den negativa feedbacken rent konkret? (Attitydanalys?) 

 

Inflytelserika personer 
 

14. Har ni använt SMM-verktyget i syfte att finna så kallade inflytelserika personer 
(exempelvis bloggare) som ni kan samarbeta med och på så sätt stärka ert varumärke? 

15. Hur går ni tillväga för att hitta dessa personer? 
 
 

Nya målgrupper 
 

16. Har ni hittat nya potentiella målgrupper/kunder med hjälp av SMM-verktyget? 
17. Hur har ni gått tillväga för att hitta dessa? 

 

Tjänsteutveckling 
 

18. Har ni hittat nya sätt att utveckla era tjänster på, tack vare SMM-verktyget? 
19. Hur har ni gått tillväga då? 
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Övervaka konkurrenter 
 

20. Använder ni SMM-verktyget i syfte att övervaka vad som sägs om era konkurrenter? 
21. Vad gör ni med den informationen? 

 


