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Tack 
 

 

Mitt arbete med att få en bättre förståelse över hur konsumenter kan få inflytande över 

företagen, deras varumärke och deras värdeskapande processer har varit väldigt 

intressant. Det har gett mig möjligheten att få diskutera detta intressanta ämne som 

sociala medier är med personer som har haft flera intressanta perspektiv. Därför vill jag 

tacka alla respondenter som har deltagit och bidragit med empirisk information. Jag vill 

även tacka min handledare Leif Rytting för alla bra råd han har bidragit med under 

arbetets gång och alla våra intressanta diskussioner. 

 

Som alla som någon gång har skrivit en uppsats vet så är det inte alltid det roligaste att  

göra, till och från är det stressigt och man vet inte vad man gör. Då har det för min del 

varit viktigt med det stöd från alla runt omkring mig och därför vill jag tacka alla som 

har stöttat mig under arbetets gång.  
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Abstrakt 
Denna studie tog sin bakgrund i att sociala medier och internet har blivit en allt större 

del av våra liv och påverkat hur vi kommunicerar med varandra och företag. Ytterligare 

en grundläggande aspekt av arbetet var den service-dominanta logikens efterfrågan på 

ett större kundfokus från företagen. Därmed var det intressant enligt mig att studera 

konsumenters inflytande på företags varumärken och deras värdeskapande. Studien har 

sedan genomförts kvalitativt genom intervjuer med producerande företag. Företagen är 

aktiva inom friluftssektorn med inriktning mot skidåkning. En intevju genomfördes 

även med en konsult som jobbar med sociala medier. Referensramen som har använts 

innehåller de teoretiska områdena sociala medier, värdeskapande och varumärket. 

Slutsatsen i arbetet är att konsumenterna kan påverka företagets varumärke och 

värdeskapande. Dock kräver det att konsumenten inleder interaktionen med företaget. 

Däremot framkom det även att företagen inte ser SM som en trovärdig källa och 

uppvisar tendenser på en uppdelning mellan våra digitala liv och de liv vi lever i 

verkligheten. Det leder i sin tur till begränsningar på konsumentens grad av inflytande 

på företagen. 

 

Nyckelord 
Sociala medier, Värdeskapande, Varumärket och Konsumenten 
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1 Inledning 
Inledningskapitlets syfte är att presentera för läsaren varför området är intressant och 

förklara varför problemet som presenteras bör studeras. Diskussionen byggs på 

information insamlad från tidigare litteratur. Det ges även en kortfattad introduktion 

till sportindustrin och dess konsumenters egenskaper.  

 

1.1 Bakgrund 
Sedan början på 2000-talet har utvecklingen för digitala medier nått en punkt där det är 

en viktig del i de flesta människor i Sveriges vardag. Vi använder idag internet till att 

sköta många aktiviter på ett mer effektivt sätt än tidigare (SCB 2014). Några exempel 

på detta är hur vi använder internet för att sköta våra bankärenden. Istället för att gå till 

en bank för att göra en överföring till ett annat konto eller går till en bankomat för att ta 

ut pengar så genomför vi idag alla dessa aktiviter genom internet på våra mobila 

enheter. Ett annat exempel är hur vi inhämtar information idag jämfört med innan 

intåget av digitala medier. Tidigare begränsades inhämtningen av information till bland 

annat källor i vår vardag som människor runt omkring oss och traditionella medier 

(tidningar, TV, radio). Idag använder vi oss istället av internet på våra mobiler för att 

inhämta den information vi behöver vid det tillfället, det kan vara allt från information 

gällande inköp eller allmänna nyheter (SCB 2014).  

 

Digitala medier har även fört med sig ett nytt sätt att koppla samman människor med 

varandra men även människor och företagen. De sociala medierna är då en möjlighet för 

företagen att leverera information till intresserade konsumenter. Därmed kan de även 

tydligare uttrycka gentemot konsumenterna vad företaget står för och vad det strävar 

efter att uppnå enligt Tiago och Cristóváo Verissimo (2014). Detta innebär dessutom att 

företagen nästintill måste ha en digital närvaro för att bibehålla ett intresse från 

konsumenterna och för att särskilja sig från konkurrenterna. Internet gör det dessutom 

möjligt för företagen att mäta vilken typ av material deras konsumenter uppskattar att ta 

del av. Därmed kan de få en djupare förståelse angående vad konsumenten efterfrågar 

enligt Järvinen och Karjaluoto (2015).  

 

En annan aspekt som påverkar företagen är hur synen på marknadsföringen i samhället 

har ändrats. År 2004 formulerade Vargo och Lusch (2004) ett nytt perspektiv gällande 

marknadsföring. Det går ut på att marknaden ska ses ur ett service-dominant perspektiv 
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istället för den tidigare produkt-centrerade marknadsföringen. Enligt Prahalad och 

Ramaswamy (2004) är ett skäl till det nya sättet att se på marknadsföring att 

produktområden och industrier har nått en punkt där det är svårt för företagen att 

differentiera produkten. Därmed differentierar de sig genom den utökade produkten och 

dess tjänster. Vargo och Lusch (2004) hävdar dessutom att en grundläggande del av den 

service-dominanta logiken är att företagen genom samarbete med konsumenter och 

marknaden ska lära sig av de olika individernas individuella och dynamiska behov. En 

följd av detta är att områden så som crowdsourcing (Estelles & González-Ladrón-

Guevara 2012) öppen innovation (Chesbrough 2003) och co-creation (Vargo & Lusch 

2004) har växt fram och blivit allt mer vanliga i arbetet inom organisationer 

(Chesbrough & Brunswicker 2014). De olika arbetsprocessernas innebörd är att 

konsumenten bjuds in att delta i någon del av företagets värdeskapande processer för att 

tillföra information.   

 

På denna grund står konsumentens roll som en medverkande aktör i centrum och dennes 

inflytande på företagets utveckling och på värdeskapande via sociala medier. 

 

1.2 Problemdiskussion 
de Chernatony (2001) presenterar att konsumenterna är viktiga aktörer i att bygga värde 

för varumärket genom diskussioner på internet. Ytterligare en aspekt han belyser är hur 

företag ska ställa sig gentemot den diskussion konsumenterna för angående varumärket. 

Företagen ska inte försöka styra diskussionen, snarare möjliggöra den. de Chernatony 

(2001) poängterar dessutom att genom att lyssna på konsumenterna finns det mycket 

företagen kan lära sig om sin utveckling. Med tiden har sedan sociala medier utvecklats 

och blivit en relevant del för alla i samhället.  

 

Enligt tidigare litteratur finns det flera riktlinjer för hur de sociala medierna ska 

användas inom företag. Enligt Tiago och Cristóvão Veríssimo (2014) ska sociala medier 

användas som en plattform för att förse konsumenter med information och för att bygga 

relationer med företagets intressenter. De hävdar dessutom att företag aktivt ska jobba 

för att bli ett företag som har integrerat sociala medier i företaget. En annan aspekt som 

presenteras av Effing och Spil (2016) är att det måste finnas tydliga mål för vad de 

sociala medierna ska medföra för företagen och att detta bör mätas och kontrolleras. 

Järvinen och Karjaluoto (2015) anser också att de sociala medierna måste mätas och 
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användas för att förstå konsumenterna. De går däremot steget längre och ger även rådet 

att företag måste lyssna på den diskussion som förs av konsumenterna och att den 

information som framkommer måste integreras inom organisationen i dess utveckling. 

Effing och Spil (2016) presenterar dock i deras studie att det är få företag som har 

uppnått en nivå där de aktivt lyssnar på diskussionerna om varumärket på internet och 

inkorporerar det i företagen. I min litteraturgenomgång fann jag då skillnader som är 

intressanta att studera närmare gällande vad litteraturen anser ska göras och vad 

företagen gör med sociala medier.  

 

Hudson, Huang, Roth och Madden (2015) presenterar att konsumenter som interagerar 

med företag genom sociala medier är mer troliga att bygga långa relationer gentemot 

varumärket. Dock hävdar Hudson et al. (2015) att företaget behöver agera mer likt en 

social person i interaktionen med konsumenten än ett traditionellt företag. Sashi (2012) 

anser att inom en kundorienterad organisation bör sociala medier vara positivt ansedda. 

Skälet till detta är att sociala medier medför möjligheter för företaget att lära känna 

konsumenten och engagera den. Shin, Pang och Kim (2015) presenterar i deras studie 

dock att majoriteten av företag de undersökte endast använde sociala medier på ett 

enkelriktat sätt och därmed inte skapade en dialog där konsumenterna kunde bidra till 

företaget. Enligt ovan nämnda är det intressant att närmare studera hur företag jobbar 

med att skapa en dialog med sina konsumenter för att lära sig av deras information och 

förslag.  

 

Enligt Killian och McManus (2015) är det viktigt för företagen att vara aktiva på 

internet och besvara frågor, uppdatera sina olika sidor och därmed underhålla sitt 

varumärke. Nga, Carson och Moore (2013) fann dock istället att hur ett varumärke 

uppfattas på internet utifrån negativ information från konsumenter tappar i betydelse om 

företaget har ett starkt varumärke i grunden. Shamim, Ghazali och Albinsson (2016) 

presenterar att företag bör jobba med att bygga ett starkt varumärke och relationer till 

konsumenterna för att få dem att komma närmare företaget och bidra med feedback som 

företaget kan använda för utveckling. Banerjee (2016) anser att företag bör försöka 

spegla deras konsumenters personligheter då det leder till en ökad förmåga att skapa 

varumärkespreferens för varumärket hos konsumenten. Enligt den litteratur jag har 

genomsökt och här presenterat är det då alltså relevant att inkorporera varumärket i 
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studien för att förstå dess roll i att ta tillvara på information för företagen samt för att 

skapa en förståelse för hur företag adapterar sitt varumärke gentemot konsumenterna.  

 

Det är dock inte bara litteratur om sociala medier som efterfrågar att företagen ska 

lyssna på sina konsumenter och lära sig av deras behov och önskningar. I den service-

dominanta logiken som formulerades av Vargo och Lusch (2004) är ett grundläggande 

drag att de producerande företagen ska rikta sitt fokus på att förstå dess konsumenters 

individuella och dynamiska behov. Prahalad och Ramaswamy (2004) anser dock att 

kundens önskningar inte ska ses som en lag för hur företagen ska utvecklas utan snarare 

som riktlinjer. Utifrån det synsättet har flera nya arbetsmetoder för hur företagen ska 

kunna ta tillvara på konsumenternas information tagits fram. Chesbrough (2003) 

introducerade konceptet öppen innovation som en möjlighet för företaget att ta tillvara 

på externa källors kunskap för att erbjuda nya lösningar på produkter och tjänster. Ett 

annat sätt att ta in extern information inom företaget är genom crowdsourcing (Estelles 

& González-Ladrõn-Guevara 2012). Crowdsourcing är dock mer fokuserat på att bjuda 

in alla i samhället än öppen innovation. Grunden för båda tillvägagångssätten är dock 

att genom att bjuda in fler aktörer till att lösa problem och komma med nya idéer så kan 

företaget bli mer effektivt enligt Hung och Chou (2013). Jeppesen och Lakhani (2010) 

fann i deras studie att genom att ta tillvara på information från andra områden kunde 

företaget även komma på lösningar som var nytänkande inom den egna branschen. Att 

bjuda in alla i samhället genom crowdsourcing har även visat sig vara kostnadseffektivt 

(Schweitzer, Buchinger, Gassman & Obrist 2012) och mer nytänkande än 

produktutveckling av företagets experter (Poetz & Schreier 2012). Den presenterade 

informationen gällande service-dominant logik inom marknadsföring anses därmed 

intressant för att förstå hur producerande företag idag jobbar med att inkorporera 

konsumenten i företagets utveckling genom sociala medier. 

 

Sammanfattningsvis uttrycker den existerande litteraturen att företag ska vara aktiva på 

sociala medier och förse konsumenterna med information (Tiago & Cristóvão 

Veríssimo 2014) samtidigt som företagen ska försöka skapa en dialog (de Chernatony 

2001; Shin, Pang & Kim 2015). En viktig del är att samla in informationen och förstå 

konsumenten genom att skapa nära relationer med den och engagera den i varumärket 

och därmed få den att bidra med information (Banerjee 2016; Shamim, Ghazali & 

Albinsson 2016).  Det ska sedan finnas ett organisatoriskt stöd för att ta tillvara på 
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informationen som kommer från konsumenterna (Effing och Spil 2016; Järvinen & 

Karjaluoto 2015; Killian och McManus 2015) för att lära sig av och utvecklas utifrån 

konsumenternas behov (Prahalad & Ramaswamy 2004; Vargo & Lusch 2004). Att 

aktivt bjuda in konsumenterna och samhället att delta i den värdeskapande processen 

har även visat sig vara kostnadseffektivt (Schweitzer et al. 2012), mer effektivt i att 

skapa nytänkande idéer (Poetz & Schreier 2012) och bidrar till en generell ökning i 

effektivitet för företaget (Hung & Chou 2013). Litteraturen visar enligt mig att det är 

relevant att studera hur företag idag jobbar med de nämnda aktiviteterna samt för att 

förstå hur de samlar in informationen gällande konsumenternas åsikter.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att klarlägga konsumenters möjligheter att få inflytande på producerande 

företags utveckling av varumärket och företagets värdeskapande genom sin medverkan i 

sociala medier ur företagets perspektiv.  

 

Detta ska uppnås genom att kvalitativt analysera hur producerande företag inom den 

svenska friluftssektorn jobbar med att aktivt skapa en dialog i sociala medier, hur de 

samlar in information från sociala medier och om de jobbar med att aktivt utveckla 

organisationen utifrån konsumenternas information.  

 

1.4 Frågeställningarna 

Frågeställningarna är grundade på en inriktning mot den svenska friluftssektorn ur 

producerande företags perspektiv. 

 Hur arbetar företag med att initiera en dialog och att samla in information om 

deras konsumenters åsikter? 

 Vilken betydelse får den insamlade informationen i företaget för varumärket och 

värdeskapandet gentemot konsumenten?   

 

1.5 Avgränsning 

I min studie har jag valt att fokusera på producerande företag inom den svenska 

friluftsbranschen med inriktning mot skidåkning. Skälet till att detta fokus har valts 

beror på att sportindustrin kan ha mycket att vinna på av att ta vara på konsumenterna ur 

ett service-dominant perspektiv utifrån Hienerth, Von Hippel och Jensen (2014) och 

Lüthjes (2004) upptäckter. Båda studierna fann att konsumenter inom sportindustrin är 
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aktiva deltagare i att utveckla och komma på nya innovationer för fortsatt utveckling 

inom sporten de deltar i. Därmed anser jag det intressant att studera hur Svenska 

producerande företag inom friluftssektorn tar vara på den informationen som dess 

konsumenter kan besitta och deras syn på den.   

 

I min studie har jag valt att fokusera på producerande företag. Skälet till det är att den 

service-dominanta logiken framför allt riktar sig gentemot de producerande företagen. I 

studien har även ett konsultföretag deltagit för att försöka skapa en mer generell nivå på 

den information som samlats in. Jag har inte valt att avgränsa studien utifrån företags 

storlek eller geografisk plats då jag anser att det inte påverkar hur de hanterar det valda 

fenomenet.  



  
 

7 

2 Metodkapitel 
I metodkapitlet ämnar jag presentera hur jag har gått tillväga under mitt arbete med 

studien. Skälet till detta är att tillgodose läsaren med information så att den själv kan 

dra slutsatser om huruvida det som framkommer överensstämmer med verkligheten. 

Kapitelet böjar med en kort genomgång av den vetenskapliga synen som ligger till 

grund för resten av arbetet. Sedan presenteras information om hur de olika delarna av 

studien utförts och varför ur mitt perspektiv.  

 

2.1 Ontologisk syn 
Studien är baserad på en konstruktivistisk syn på verkligheten och samhället. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras konstruktivism enligt följande: ”samhällsvetenskaplig 

inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt 

konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 

handlande" (Nationalencyklopedin, u.å.a).  

 

Av definitionen kan vi alltså uttyda att det enligt den här ontologiska synen inte finns 

någon konkret verklighet som bör studeras utan att verkligheten är definierade av oss 

som lever i den och att den därmed är i ständig förändring. Studien har utförts med 

naturalistiska metoder som inspiration då dessa delar synen på verkligheten med 

konstruktivism om att det inte finns en konkret sanning (Guba 1981; Lincoln & Guba 

1985). Den naturalistiska metoden skiljer sig även från den traditionella som tillämpas 

inom kvantitativa metoder i det att den eftersträvar att forskaren har relevans i sitt arbete 

i relation till studier med en kvantitativ grund där forskaren jobbar med att strängt följa 

regler för hur aktiviteter ska utföras (Guba 1981). Det kan förtydligas genom uttrycket 

att den traditionella forskaren gör arbetet på rätt sett enligt reglerna även om det är fel 

sak att göra medan den naturalistiska forskaren inte anser att det är värt att göra något 

bra om det inte är rätt sak att göra (Guba 1981). Den naturalistiska metoden efterfrågar 

inte att slutsatsen som framkommer ska vara generaliserbara då det inte är möjligt 

utifrån att det inte finns en konkret verklighet. Istället bör forskaren fokusera på att hitta 

de antaganden som stämmer bäst överens med det studerade fenomenet (Guba 1981). 
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2.2 Kvalitativ metod 

I akademiska studier finns det framförallt två olika sett att se på datainsamlingen under 

arbetet, kvalitativt eller kvantitativt (Patel och Davidson 2012). Kvantitativt fokuserar 

på numeriska värden och kategorier medan kvalitativa metoder syftar på att skapa en 

djupare förståelse av det fenomen som studeras. De kvalitativa metodernas syfte är då 

att förstå hur människor tolkar de situationer och fenomen som uppgör deras värld samt 

den mening som det får för individen enligt Merriam och Tisdell (2015). En annan 

grundläggande aspekt av de kvalitativa studierna som presenteras av Merriam och 

Tisdell (2015) är att de till en viss grad betraktar verkligheten som konstruktivistisk, det 

vill säga att det inte finns någon konkret verklighet. Bryman och Bell (2015) hävdar att 

kvalitativa studier ämnar tolka den sociala miljön vi lever i. Enligt Patton (2002) är en 

grundläggande del av kvalitativ data att den är beskrivande och ämnar ge en djupare 

förståelse. Baserat på detta kan det då anses att min studie är av kvalitativ natur. Skälet 

till detta är att jag i studien försöker få en djupare förståelse av hur olika företag ser på 

användandet av sociala medier (SM) för inhämtning av information från konsumenter. 

Mitt fokus ligger alltså inte på numeriska värden eller kategorier. Dock kan det anses att 

det hade varit möjligt att genomföra studien med en kvantitativ metod men med fokus 

på att snarare undersöka enbart hur företagen jobbar med insamlandet av informationen 

utifrån tidigare litteratur. Mitt fokus ligger som sagt då på en djupare nivå där jag 

försöker få fram en förståelse för hur och varför det arbetet görs inom företagen.  

 

Bryman och Bell (2015) nämner att vanliga metoder inom kvalitativa studier är 

etnografi, intervjuer, fokusgrupper och analysering av dokument. Författarna nämner 

dessutom att kvalitativa intervjuer är det vanligaste arbetssättet inom studier som utförs 

av studenter på grund av den bristande tillgången på tid. Dessa metoder är kvalitativa i 

sin natur då de skapar möjligheter för forskaren att analysera det som samlats in genom 

ett tolkande förhållningssätt till datan enligt Merriam och Tisdell (2015). Baserat på 

detta stärks mitt antagande om att studien är utförd ur ett kvalitativt perspektiv då 

insamlingen av primärdata har genomförts igenom semi strukturerade intervjuer som 

sedan har bearbetats och tolkats. Detta för att upptäcka samband och mönster mellan de 

olika företagen och deras arbete med inhämtande av information.   

 

Den kvalitativa naturen på studien har även påverkat urvalet då det inte har genomförts 

slumpmässigt som efterfrågas inom kvantitativa studier (Bryman och Bell 2015). 
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Studiens fokus har istället legat på att samla in information från företag inom branschen 

som kan tänkas sitter på intressant information. Därmed har inte reglerna för det 

slumpmässiga urvalet uppnåtts som förespråkas inom kvantitativa studier.  

 

2.3 Fallstudie  
Ett av flera sätt att bedriva vetenskapliga studier är genom fallstudier. Fallstudien 

används enligt Yin (2014) för att få en bättre förståelse om individuella, grupp, 

organisations och socialt relaterade fenomen. Yin (2014) presenterar att det finns tre 

skäl till när en fallstudie är en lämplig metod för att studera ett visst fenomen. De tre 

skälen som författaren anger är de följande; när forskningsfrågorna fokuserar på hur och 

varför gällande ett fenomen, när forskaren har dåliga förutsättningar för att kontrollera 

situationen och när fokus på studien är i nutiden snarare än historiskt. Andersen (2012) 

nämner dessutom att fallstudien är en metod som fungerar bra i studier som fokuserar 

på ett enda fenomen. Yin (2014) hävdar att fallstudien dessutom är passande för att 

studera ett fenomen i sin sociala kontext och om fenomenet saknar tydliga gränser 

gentemot omvärlden. Andersen (2012) nämner dock att det kan vara svårt att avgränsa 

det enskilda fenomenet och avgöra vilka delar som är av vikt för att få en omfattande 

förståelse av fenomenet. Det är därför viktigt enligt Andersen (2012) att i början av 

studien att utifrån resurstillgång och studiens omfattning avgränsa det valda fenomenet. 

Yin (2014) nämner att en fallstudie bör bestå av flera olika tillvägagångssätt för att 

samla in information gällande fenomenet. Enligt författaren medför detta att fenomenet 

kan trianguleras och att det medför en bättre förståelse om fenomenet och dess 

omfattning.  

 

Utifrån detta går det då att anse att studien innehåller drag av fallstudiens natur. Enligt 

mig är de delar av min studie som stämmer överens med fallstudiens karaktär att jag 

studerar ett fenomen, användningen av SM för insamling av information, inom en 

bransch. Studien uppfyller dessutom Yins (2014) kriterier för fallstudien enligt följande. 

Tidsaspekten av fenomenet i studien är av kontemporär karaktär, fokus är att förstå hur 

och varför fenomenet existerar och det är svårt för mig som utför studien att påverka 

omständigheterna som berör fenomenet. Däremot har jag på grund av 

resursbegränsningar inte kunnat genomföra insamling av primärdata med flera olika 

metoder vilket efterfrågas inom fallstudier (Yin 2014) för att kunna triangulera datan 
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2.4 Induktion och deduktion 

Inom forskningen finns det tre olika sätt att se på framtagningen och prövningen av  

empirisk data som framkommer under arbetets gång. De tre olika synsätten är då 

induktion, deduktion och abduktion. Deras fokus ligger på att beskriva hur författaren 

har genomfört studien utifrån i vilken ordning de olika delarna är genomförda. 

Induktion innebär enligt Patel och Davidson (2011) att forskaren studerar ett område 

utifrån verkligheten utan någon förkunskap om området som kan påverka dess 

bedömning av fenomenet. Målet med en induktiv ansats är då att utifrån att studera 

verkligheten framställa hypoteser och teorier gällande det studerande fenomenet utan att 

påverkas av tidigare forskning. Deduktion enligt Bryman och Bell (2015) arbetar istället 

tvärtom och grundar sig på tidigare litteratur och teorier inom området. Utifrån den 

information som forskaren får fram i sin litteraturgenomgång och sin förkunskap så 

skapar forskaren hypoteser som sedan prövas gentemot verkligheten. Det tredje 

arbetssättet benämns abduktion och är en kombination av de tidigare nämnda 

arbetssätten. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär abduktion att inhämtningen av 

data sker i flera stadier och teorier framställs i flera steg. Studien börjar då med 

framställningen av en hypotes utifrån en föreliggande studie av verkligheten. Hypotesen 

som framställts undersöks sedan igen på en bredare skala deduktivt i studiens andra fas 

(Bryman & Bell 2015).  

 

Baserat på informationen som presenterats gällande synsätten på arbetet med teorier och 

empiri anser jag då att jag har arbetat både deduktivt och induktivt. Skälen till att jag 

anser att jag har arbetet deduktivt är att mitt arbete började med en studie av området 

som genomfördes på tidigare litteratur. Detta medförde att jag inte kan påstå att jag 

började på ett tomt blad kunskapsmässigt. Merriam och Tisdell (2015) hävdar dock att 

en studie bör ses som induktiv även om forskaren besitter viss förkunskap om området 

innan arbetets början då det är omöjligt att inte ha någon förkunskap. Däremot anser jag 

att baserat på att den inledande litteraturgenomgången genomfördes avsiktligt för att 

införskaffa information om området som frågeställningarna sedan formulerades utifrån 

så är studien till att börja med deduktiv.  

 

Arbetet har sedan gått över till ett induktivt förhållandesätt till empirin och 

datainsamlingen. Det anser jag baserat på att intervjuerna har utförts med en induktiv 

karaktär. I intervjuerna har mitt fokus varit att få fram ny information från 
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respondenterna utifrån deras syn på verkligheten istället för att anpassas deras svar till 

tidigare teori (Patel & Davidson 2011). Ytterligare faktorer som medför att studien 

utförts av induktiv karaktär är hur arbetet med empirin har använts i analysen. Där har 

empirin använts som den primära källan som sedan analyserats gentemot tidigare teorier 

för att se samband med andra fenomen och situationer för att försöka förklara det 

undersökta fenomenet. Alltså har studien enligt mig drag av både induktiva och 

deduktiva karaktärsdrag.   

 

  

2.5  Datainsamling  
2.5.1 Urval 

I studien är urvalet inte baserat på sannolikhet utan istället utifrån ett ändamålsenligt 

urval. Skälet till att ett ändamålsenligt urval har valts för studien är för att det är mer 

passande i kvalitativa studier enligt Patton (2002). I dessa är det viktiga att försöka 

försäkra sig om att deltagarna har så mycket viktig information som möjligt samt för att 

skapa en bredd inom det valda området enligt Bryman och Bell (2015). Urvalets storlek 

bör enligt Bryman och Bell (2015) baseras på bredden på området alternativt hur många 

jämförelser som ska göras mellan olika grupper i studien. Ytterligare aspekter som är 

viktiga att beakta vid valet av storlek på urvalet är tillgången på tid och resurser.  

 

I arbetet har jag då valt att begränsa urvalet till sex företag för att säkerställa att allt 

material hinner samlas in och behandlas på ett noggrant sätt samtidigt som det ger 

möjligheterna att skapa en bredd i studien. De utvalda företagen som har varit delaktiga 

i studien har valts ut baserat på deras arbete och sektorn som de befinner sig i. Målet har 

även varit att få information från företag som befinner sig i olika skeden i arbetet med 

SM samt olika storlekar på organisationerna. Därför har urvalet bestått av fyra mindre 

producentföretag varav ett har genomfört ett tydligt arbete med integrering av 

konsumenten i organisationens produktutveckling. Utöver dessa fyra har även ett större 

producentföretag inkluderats samt en konsultbyrå. Dessa valdes ut för att dels få en mer 

generell syn på situationen utifrån konsultföretagets perspektiv samt för att se hur 

användandet av SM skiljer sig mellan större och mindre företag. Jag har även försökt 

differentiera urvalet utifrån vad företagen tillverkar. Två företag tillverkar kläder, två 

tillverkar skidor och ett företag tillverkar skidglasögon. Utifrån differentieringen av 

produktområdet hoppas jag göra det möjligt att täcka skillnader som kan finnas inom 
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branscher baserat på produktionen av produkten. De respondenter som har deltagit är 

följande: 

  

 Carl Geijer, VD på Åre skidfabrik AB (Skypeintervju 2016-05-09): Ett företag 

som utformar och tillverkar skidor baserade i Åre. Deras SM strategi är inte 

tydligt definierad men fokus i deras arbete ligger på att presentera sitt 

varumärke. De har under de senaste åren dock fått en stor uppmärksamhet för en 

av deras produkter. Skälet till detta är att de valde att integrera användarna på ett 

forum för skidåkare i Sverige, Freeride.se, i deras utvecklingsprocess för en 

skida. Det ledde till att en produkt framtogs som har lett till att de vunnit 

internationella priser för produkten på mässor och den har blivit en favorit hos 

många åkare.  

 Anders Neuman, kommunikationsansvarig, Spektrumeye (personlig intervju 

2016-05-03): De är tillverkare av skidglasögon samt vanliga solglasögon. Det 

som särskiljer dem från många andra på marknaden är deras fokus på en bra 

produkt till ett bättre pris än konkurrenterna. Det är ett relativt ungt märke som 

fortfarande håller på att bygga upp sitt varumärke som bygger den svenska 

skidkulturen och grundarnas hemort Åre. Deras SM strategi går framförallt ut på 

att bygga varumärkets image genom deltagande på Facebook och Instagram. 

 Linus Zetterlund, marknads och försäljningsansvarig på Röjk superwear AB 

(personlig intervju 2016-05-03): Det är ett klädföretag som tillverkar kläder som 

är gjorda för att användas ute i naturen och se till så att användaren är torr och 

varm. Företagets SM strategi går ut på att genom Facebook och Instagram 

inspirera sina följare och bygga varumärkets image. De planerar dock att i 

framtiden även aktivt involvera sina följare och konsumenter i en 

marknadsföringskampanj på SM där en utvald grupp får vara med och testa 

produkter och komma med feedback.  

 Anna Andersson, kommunikationschef  på Friluftsföretaget  (telefonintervju 

2016-04-26, fiktivt namn): Är en av Sverige största tillverkare av kläder som är 

inriktade mot friluftssektorn men är även stora internationellt sätt. De är 

framförallt aktiva på Facebook, Instagram och Youtube. Facebook och Youtube 

används för att presentera produkter medan Instagram används för att inspirera 

konsumenterna och presentera varumärket. Har under våren 2016 varit 
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anklagade av en intresseorganisation för att tillverka skadliga produkter för 

miljön vilket ledde till stora påtryckningar inom SM.  

 Andreas Bengtsson, strateg på SoicalView AB (personlig intervju 2016-05-11): 

SocialView AB är en konsultbyrå inriktad mot sociala medier som startades i 

Kalmar. Genom ett nytt tänk gällande sociala medier med fokus på 

kommunikationen med deras kunders målgrupper har de vuxit och är på väg att 

bli en av de ledande byråerna för marknadsföring inom sociala medier. Deras 

deltagande har framför allt varit viktigt för att få en bredare och mer generell syn 

på området.   

 Krister Berggren, ansvarig för den digitala delen av verksamheten, Soul Skis AB 

(telefonintervju 2016-05-16): Ett litet företag som producerar handgjorda skidor 

i Sverige. De arbetar framförallt med de sociala medierna Instagram och 

Facebook. De erbjuder sina konsumenter möjligheten att designa deras egna 

skidor. Deras mål är att hela tiden fokusera på att vara i framkanten av 

marknaden  utifrån deras produkter prestanda genom snabba omställningar i 

produktionen.   

 

2.5.2 Kvalitativa intervjuer  

Bryman och Bell (2015) presenterar att den vanligaste formen av arbetssätt inom 

kvalitativa studier är intervjuer tack vare att de är mindre krävande än etnografi. 

Intervjuer används för att få reda på saker som vi inte kan upptäcka genom att endast 

observera en situation enligt Patton (2002). Det finns två grundläggande sett att utföra 

intervjuer på som skiljer sig åt, den strukturerade intervjun och kvalitativa intervjuer 

som är till en viss grad ostrukturerade. Fördelen med de kvalitativa intervjuerna är att de 

är mer effektiva i att lyfta fram respondentens perspektiv på en situation jämfört med 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2015; Patel & Davidson 2011). Enligt Patel 

och Davidson (2011) är målet med kvalitativa intervjuer att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något och därmed är det inte möjligt att på förhand formulera 

svarsalternativ och därför går det inte att använda sig av enkäter. I mitt arbete har jag 

valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer då jag inte på förhand har kunnat 

formulera möjliga svarsalternativ. Ett annat skäl till mitt val är att jag vill få en 

omfattande förståelse av den svarandes syn på diskussionen och har därmed velat ha 

möjligheten att låta diskussionen utvecklas under intervjun.  
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De kvalitativa intervjuerna kan sedan delas upp i två olika arbetssätt. Den helt 

ostrukturerade som fungerar likt en konversation med en respondent om ett angivet 

område och den semi strukturerade som istället genomförs genom att ta upp områden 

och ämnen som är bestämda utifrån forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2015; Patel & 

Davidson 2011). De semi-strukturerade studierna är enligt Bryman och Bell (2015) mer 

effektiva i att få respondenten att ge information om områden som den skulle undvika i 

en ostrukturerad diskussion. I studiens fall har det därför varit passande att använda sig 

av semi-strukturerade intervjuer för att säkerställa att rätt områden berörs. Bryman och 

Bell (2015) rekommenderar dessutom att i semi strukturerade intervjuerna bör en 

intervjuguide utformas innan intervjuerna utifrån de valda områdena. Baserat på detta 

har jag valt att utforma en intervjuguide anpassad till studien. Intervjuguiden har bestått 

av fyra olika områden som skulle undersökas, sociala medier, inflytande på varumärket, 

inflytande på utvecklingen och värdeskapande. De olika områdena har sedan haft olika 

ämnen som berör området som diskuterats. När ett visst ämne hade berörts under 

studien så kryssades det för och på så sätt kunde jag se till att alla ämnen berördes även 

fast de inte togs efter varandra i ordning.  

 

2.5.3 Intervjumedium 

Det finns flera olika sätt för hur insamling av data genom intervjuer kan genomföras. De 

kan utföras antingen ansiktet- mot ansikte med respondenten, över telefon, via 

videobaserade telefontjänster, e-mail eller chatt enligt Merriam och Tisdell (2015). 

Alvesson (2011) hävdar dock att för komplexa problem bör allting utom intervjuer 

ansikte mot ansikte med respondenten undvikas då de är mindre effektiva att gå på 

djupet. I min studie har det dock funnits tid och resursmässiga begränsningar som har 

påverkat hur intervjuerna har kunnat genomföras. Målet har varit att utföra så många 

intervjuer ansikte- mot ansikte som möjligt, men jag har även följt det naturalistiska 

mottot att det är bättre att göra rätt sak än att göra fel sak på rätt sätt (Guba 1981). 

Därmed har jag prioriterat att intervjua personer från företag som jag har ansett bör 

besitta mer information även om det innebär att jag har fått ta de intervjuerna över 

telefon. Ytterligare ett skäl till att jag har ansett att det är tillräckligt med telefonintervju 

som substitut är den begränsade komplexiteten och icke emotionella dimensionen på de 

frågor som ställs. Intervjuerna har snarare hållits på formell nivå för att få förståelse för 

hur arbetet ser ut inom företaget vilket gör att betydelsen av faktorer så som 

kroppsspråk tappar i betydelse. Däremot motsäger jag inte möjligheten att intervjuer 

ansikte mot ansikte hade varit mer effektiva, men jag anser att telefonintervjuer har varit 
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ett lämpligt substitut för att få in information från ett bredare urval. I studien har då tre 

intervjuer genomförts på plats, en intervju över video på Skype samt två intervjuer via 

telefon.  

 

2.5.4 Utförande av intervjuerna 

En intervju handlar enligt Bryman och Bell (2015) om mer än att bara ställa frågorna 

och vänta på svaren. Det är viktigt att frågorna ställs på ett sådant sätt att de inte de 

påverkar den data som samlas in för att säkerställa att den reflekterar respondentens syn 

på situationen. Däremot är det viktigt att all information som kan vara intressant 

gällande område också kommer fram från varje respondent. Enligt Bryman och Bell 

(2015) är det därför viktigt att variera sina frågor och frågornas perspektiv samt att följa 

upp de frågor där det kan finnas mer information som inte framkommit i det primära 

svaret. Jag har i arbetet använt mig av de råd som presenterats av Bryman och Bell 

(2015) för att försöka säkerställa att intervjuerna utförts på rätt sätt.  

 

Bryman och Bell (2015) rekommenderar att insamlingen av datan under intervjuerna 

sker med hjälp av en diktafon eller liknande utrustning som primärt verktyg av 

insamlingen. Jag har därför valt att spela in alla intervjuer med min mobiltelefon och 

tagit anteckningar som sekundärt verktyg. Det har möjliggjort att jag har kunnat 

fokusera på respondenternas svar och att formulera följdfrågor samt stämma av de 

områden som diskuterats gentemot intervjuguiden. Intervjuerna har ungefär tagit 

tjugofem till trettio minuter och utförts på platser som bestämts tillsammans med 

respondenterna. I första hand har de gjorts på respondenternas kontor om möjligt för att 

se till så att respondenterna känner sig bekväma. I intervjun med Anders Neuman fick 

jag dock flytta intervjun till ett närliggande lugnt café på grund av att deras kontor 

renoverades. Intervjuerna som har genomförts via Skype och telefon har genomförts vid 

tider som respondenterna har fått välja. Detta för att se till så att de tar tider där de inte 

är stressade så att intervjun inte påverkas av det. Under Skype intervjun skedde dock 

visa teknologiska störningar som gjorde att den sista avslutande delen fick tas via 

telefon. 

 

 

2.5.5 Bearbetning av datan 

En av nackdelarna med kvalitativa studier är att datan som samlas in under arbetes gång 

är väldigt stor och därför är svår att överskåda enligt Bryman och Bell (2015). De 
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presenterar därför att det är viktigt att bearbeta datan så att den blir mer överskådlig 

genom att koda det insamlade materialet.  

 

Merriam och Tisdells (2015) råd är att börja med bearbetningen av informationen så 

tidigt som möjligt i arbetet för att undvika en stor mängd information som ska bearbetas 

på slutet. Därför valde jag att transkribera varje intervju innan nästa intervju 

genomfördes. På så sätt hade jag möjligheten att undersöka om datan som samlats in 

uppvisar några svagheter och därmed fixa detta enligt Bryman och Bell (2015). 

 

När alla intervjuer är genomförda och transkriberade anser Bryman och Bell (2015) att 

nästa steg i arbetet är att läsa igenom allt material en gång utan att aktivt bearbeta den 

för att få en mer översiktlig bild av informationen. Därefter ska arbetet med att koda den 

insamlade datan göras i flera omgångar. Jag började därför med att leta efter liknande 

teman och svar inom den insamlade datan och gav dem olika namn i enlighet med 

Bryman och Bells (2015) anvisningar. Därefter gick jag igenom de kategorier som hade 

kommit fram och slog ihop de kategorier som överlappade varandra. På så viss hade jag 

lyckats förminska mängden data till en mer överskådlig mängd inför analysen gentemot 

tidigare teorier. 

 

2.5.6 Sekundärdata  

Det första jag gjorde i arbetet i studien var att genomföra en genomgång av den 

existerande litteraturen för att säkerställa att jag hade en uppdaterad kunskap inom 

området. Bryman och Bell (2015) anser att genomgången av litteraturen ska ligga som 

grund för det resterande arbetet och att det därför är viktigt att få svar på följande frågor:  

 

 Vilken information finns redan inom området? 

 Vilka teorier är passande för det valda området inom studien?  

 Finns det skilda uppfattningar inom området?  

 Finns det obesvarade frågor inom området?  

 Vilka metoder brukar användas när området undersöks? 

 

Genomgången utfördes sedan genom att jag sökte igenom databaserna "Business Source 

Premier" och Googles tjänst för vetenskapliga artiklar, "Scholar". I sökningen i 

databaserna användes framförallt termer så som "social media", "brand experience", 



  
 

17 

"branding", "brand development", "crowdsourcing", "co-creation", "open innovation", 

"social media" och "service-dominat logic". De presenterade resultaten av sökningarna 

gallrades sedan så att endast artiklar som var vetenskapligt granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter kvarstod. Därefter gick jag igenom artiklarnas 

sammanfattningar och valde därefter ut de artiklarna som framstod som intressanta för 

studiens område. Dessa artiklar och deras information sammanställdes sedan i en excel-

fil där olika områden färg koordinerades utifrån deras teoretiska område för att skapa en 

mer överskådlig information.  

 

Delar av teorin har även hämtats in från tryckta källor. Den informationen som har 

framkommit ur dessa källor har dock endast använts till grundläggande kunskap inom 

olika teoretiska områden för att sedan vidareutvecklats med information från 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.6 Tolkning 
Målet med analys av kvalitativt material är enligt Merriam och Tisdell (2015) att skapa 

en mening av det material som har samlats in och lästs under studentens arbete. Detta 

görs enligt författarna genom att sammanställa och tolka den data som har framkommit. 

En grundläggande aspekt är då att kvalitativ data är data som tolkas av den som utför 

studien. Enligt Andersen (2012) är tolkning något alla människor gör i sin vardag. Vi 

tolkar olika uttalande och texter och försöker förstå vad dem betyder i sin kontext. 

Andersen (2012) förtydligar begreppet tolkning med citatet "tolkning är ett sätt att 

komma fram till en förståelse av vederbörandes livsvärld" (p.202). Andersen (2012) 

nämner dock att man inte alltid ska utgå från den första tolkningen av situationen utan 

att den som utför studien ska överväga alternativa tolkningsmöjligheter för att inte dra 

förhastade slutsatser. Tolkning används alltså för att få en djupare intern förståelse av 

det data som samlats in.  

 

En viktig aspekt av tolkning är då att den utförs internt av forskaren och därmed 

påverkas av forskarens bakgrund och förförståelse av verkligheten. Det medför alltså att 

mina tolkningar har färgats av mina tidigare erfarenheter. Med min bakgrund inom 

företagsekonomi, två år på gymnasial nivå och två och ett halv på universitetsnivå, så 

innebär det att jag troligtvis har tolkat datan kritiskt gentemot det jag har lärt mig under 

mina studier. Däremot har jag försökt att vara öppen för den information som 
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respondenterna har kommit med och försökt se den ur olika vinklar för att förminska 

min påverkan. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att min påverkan som tolkande instrument i studien 

bör ha haft en låg påverkan på hur datan sedan har framställts. Om någon påverkan har 

skett så har det troligtvis gjorts ur ett perspektiv från grundläggande 

företagsekonomiska utbildningar. För att förminska min egen påverkan och för att öka 

studiens trovärdighet har alla slutsatser även försökt presenterats på ett sådant sett att 

läsaren själv kan avgöra huruvida den tolkar datan på samma sett.  

 

  

2.7 Vetenskapliga kriterier 
En vanlig kritik gentemot kvalitativa studier är enligt Bryman och Bell (2015) att det är 

svårare att säkerställa om studien uppnår kraven på reliabilitet och validitet, och därmed 

studiens kvalité. För att säkerställa att kraven uppnås till så stor del som möjligt 

kommer jag följa det som presenterats av Lincoln och Guba (1985) samt Guba (1981) 

gällande insamling av data genom ett naturalistiskt perspektiv. Detta innebär inte att jag 

frånsäger mig de traditionella kraven inom akademiska arbeten gällande reliabilitet och 

validitet. Dock innebär det att jag istället använder de naturalistiska kriterierna som 

anses som lämpliga substitut enligt Bryman och Bell (2015). De kriterierna som 

används är då trovärdighet (credibility), överförbarhet (transferability), tillförlitlighet 

(dependability) och bekräftelsebarhet (confirmability) (Guba 1981; Lincoln & Guba 

1985).  

 

Trovärdighet innebär att författaren måste skapa en trovärdighet för studien och dess 

resultat genom att tydliga informera läsaren om vad och varför studien har utförts på 

följande sätt (Ibid.). Därmed har jag försökt att tydligt förklara och resonera varför jag 

har gjort de val jag har gjort under studien samt för- och nackdelar som detta kan 

medföra. Tillförlitligheten handlar om hur väl författaren lyckas ta med faktorer som 

påverkar resultatet, både de som är designade att studeras men även faktorer som 

påverkas av instabilitet baserat på icke-existensen av en konkret verklighet (Ibid.). 

Tillförlitligheten har jag försökt stärka genom att använda mig av metoder och 

tillvägagångssätt som skapar en holistisk syn på det studerade fenomenet och därmed 

tar med variabler som undersöks men även andra faktorer som kan påverka datan. 
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Därför har jag valt att genomföra intervjuerna semi strukturerat istället för strukturerat 

då det gör det möjligt att få en bättre förståelse av respondentens syn på situationen och 

verkligheten. Överförbarheten fokuserar på huruvida det som framkommer går att 

överföra till andra situationer och fenomen (Ibid.), det syftar dock inte på de kvalitativa 

studiernas generaliserbarhet. Det innebär att det måste finnas tillräckligt med 

information för att läsaren ska kunna avgöra huruvida slutsatsen går att överföra till 

andra situationer. Baserat på detta har jag försökt göra det så tydligt som möjligt vilka 

förutsättningar som har funnit i studien så att läsaren kan bedöma hur väl informationen 

kan överföras till andra situationer. Bekräftelsebarhet syftar inte bara på huruvida 

författaren har lyckats vara neutral i arbetet men även på datans karaktär (Ibid.). Jag har 

försökt vara neutral till så stor mån som möjligt i mitt arbete men det är viktigt att 

komma ihåg att det är omöjligt att inte påverka datan som samlas in. Däremot har jag 

försökt att bete mig likadant gentemot alla respondenterna för att se till att ingen 

påverkas annorlunda av mitt deltagande. Jag har även försökt att inte ställa ledande 

frågor i intervjuerna så att det är respondenternas syn på verkligheten som kommer fram 

i intervjuerna och inte mina åsikter. 
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3 Teori 
I kapitelet teori presenterar jag teorier och information från tidigare litteratur som 

kommer ligga som grund för den kommande analysen. Teorin är uppdelad i områdena; 

varumärket, värdeskapande, och sociala medier. Kapitlet börjar med att presentera 

information om områdenas sammankoppling och fortsätter med sociala medier för att 

bygga en grund för förståelse av följande områdens betydelse. 

 

3.1 Teoriernas sammankoppling  

En viktig del att komma ihåg gällande det sociala samhället och dess verklighet är att 

alla delar är till en viss grad sammankopplade (Guba 1981). Detsamma gäller även i den 

här studien och dess teoretiska områden. I kapitlet teori presenteras information om de 

tre områdena som berör studien, sociala medier, värdeskapande och varumärket.  

 

De olika teorierna är sammankopplade på flera olika sett men en sammankoppling är 

enligt följande. Varumärket är det som konsumenterna skapar en relation till baserat på 

hur nöjda de är med upplevelsen (Hallowell 1996) och hur väl varumärket stämmer 

överens med den individuella bakgrunden hos konsumenten (Osgood & Tannenbaum 

(1955). Hur nöjd konsumenten är med produkten beror på hur väl den stämmer överens 

med individens förväntningar och behov (Hallowell 1996) och därmed bör företaget 

enligt S-D logiken vända sig gentemot konsumenten för insamling av information och 

skapande av värde för företaget och konsumenten (Vargo & Lusch 2004). Sociala 

medier fungerar därmed som en kanal där företagen kan skapa en dialog med 

konsumenten (Shin, Pang & Kim 2015) och lyssna på dess åsikter och samla in viktig 

information (Killian & McManus 2015). I sociala medier kan då företaget samla in den 

information som krävs för att produkten ska uppnå konsumenternas förväntningar och 

se till så att varumärket stämmer överens med konsumentens bakgrund. Därmed 

framkommer det att de tre områdena sociala medier, värdeskapandet och varumärket är 

sammankopplade i den här studiens perspektiv. 

 

3.2 Sociala medier 
"Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud" 

(Nationalencyklopedin, u.å. b). Av Nationalencyklopedins definition går det utläsa att 

sociala medier (SM) är ett mångfacetterat område bestående av flera olika kanaler där 
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individer möts, kommunicerar och delar material med varandra. SM består idag av flera 

kanaler bestående av sociala nätverks system (SNS) så som Facebook, Twitter och 

Linkedin. Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart och Madden (2015) nämner även att ca 70 

procent av alla vuxna i USA befinner sig på någon form av SNS, liknande siffror bör 

gälla i Sverige. En annan variant av SM är sidor där användare kan publicera egen 

producerat material (UGC). Forum och wikis är också vanliga format av SM kanaler 

som framförallt fokuserar på diskussioner och fakta.   

 

3.2.1 Dialogsskapande  

Ett par av de aspekter som har lyfts fram som en fördel med SM sedan dess intåg är 

förmågan att föra en dialog med konsumenten (Shin, Pang & Kim 2015) samt 

möjligheten att genom engagemang omvandla konsumenten till en aktiv ambassadör för 

företaget (Valos, Polonsky, Mavondo & Lipscomb 2015). Hudson et al. (2015) 

presenterar att konsumenter som interagerar med företag på sociala medier ofta skapar 

mer långvariga relationer med företaget. Hudson et al. (2015) anser även att företag som 

använder sig mycket av SM bör agera mer som en social person än som ett traditionellt 

företag. Ramaswamy (2011) efterfrågar även att utifrån S-D logiken bör företag skapa 

fler plattformar där de kan interagera med konsumenterna. Det innebär att företagen inte 

ska använda SM på samma sätt som traditionella medier används genom att trycka ut ett 

budskap till en stor grupp mottagare. Istället ska sociala medier användas för att dra 

konsumenterna närmare företaget (Chaffey 2012). Tiago och Cristóvão Veríssimo 

(2014) anser dock att företagets arbete med SM bör användas till att förse 

konsumenterna med viktig information om företaget och tydliggöra företagets 

varumärke. Att sköta om företagets sidor på SM kräver omfattande resurser enligt 

Killian och McManus (2015) om det ska genomföras på rätt sätt. Företagen ska se till så 

att det inte finns obesvarade frågor på deras sidor och att deras material är uppdaterat 

för att framstå som seriösa aktörer (Killian & McManus 2015).  

 

3.2.2 Företagens insamling av information på sociala medier  

Den mest relevanta delen av SM för det här arbetet berör delen där företagen lyssnar på 

konsumenterna i enlighet med S-D logiken (Quinton 2013; Sashi 2012; Vargo & Lusch 

2004). Det innebär ett inhämtande av information som är baserad på realtidsdata från 

flera plattformar enligt Grüblbauer och Haric (2013). Killian och McManus (2015) 

menar att den mest intressanta delen av sociala medier är att lyssna då det möjliggör för 

företaget att förstå hur konsumenterna vill att företaget ska utvecklas och därmed kan 
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företaget utvecklas i linje med konsumenternas önskningar (Clark 2013). Järvinen och 

Karjaluoto (2015) anser att SM bör analyseras och användas för att bättre förstå 

konsumenterna. Effing och Spil (2016) anser dessutom att ska finnas tydliga mål för 

vad SM ska medföra och att det behöver mätas och kontrolleras. Författarna hävdar 

dessutom att företagen bör lyssna på diskussioner utanför de egna kanalerna på SM för 

att få tillgång till information från ett bredare område.  

 

Datan som samlats in medför sig dock svårigheter för företaget i dess analys, skälen till 

detta är att den är ostrukturerad jämfört med information gällande traditionella medier 

(Dai, Kakkonen & Sutinen 2011). Ett annat skäl som gör information inhämtad från SM 

svårare att använda är problemet med att den ofta saknar en djupare förståelse av 

konsumentens upplevelse samt att det är svårt att avgöra till vilken grad den speglar 

resten av konsumenternas uppfattning om produkten enligt Valos et al. (2015). Däremot 

innebär inte det att det material som finns på internet inte har ett värde för företaget. 

Tirunillai och Tellis (2014) presenterade att UGC innehåller information som är 

användbar för företagets strategiska utveckling gällande produktens kvalité i 

fortsättningen. Quinton (2013) presenterar att inhämtning av information från SM är ett 

effektivt sätt att samla in information som speglar det digitala livet vi lever idag ur ett 

naturligt perspektiv. Li och Bernoff (2011) nämner dessutom att flera företag har 

chockerats över hur mycket bra idéer som kom fram på kort tid i deras arbete med att 

samla in information från konsumenter på SM. Enligt Jalonen (2015) innebär SM en 

paradox för företaget, det får tillgång till bra idéer i utvecklings fokus men innebär även 

att företaget måste öppna upp sig vilket gör det mer sårbart från konsumenternas 

perspektiv. En nackdel som lyfts fram av Jalonen (2015) är att det gör utvecklingsfasen 

mer rörig jämfört med traditionella metoder.  

 

3.2.3 Sammanfattning av området sociala medier  

Sociala medier har alltså medfört nya aspekter för hur företagen kan kommunicera med 

sina konsumenter (Shin, Pang & Kim 2015; Tiago & Cristovaõ-Verissimo 2014) men 

även en ökad möjlighet att förstå vad konsumenten efterfrågar (Clark 2013; Quinton 

2013; Tirunillai & Tellis 2014). Tidigare litteratur uppvisar dock att den information 

som går att få från sociala medier medför vissa svårigheter på grund av dess struktur 

(Dai, Kakkonen & Sutinen 2011) samt oförmågan att skydda informationen (Jalonen 

2015). 
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3.3 Värdeskapande 
3.3.1 Serivice-dominant logik 

Den service-dominanta logiken (S-D logiken) inom marknadsföringen var ett koncept 

som formulerades av Vargo och Lusch (2004). De menar att den grundläggande tanken 

inom S-D logiken är att produkter inte ska marknadsföras som produkter ur ett 

traditionellt perspektiv utan snarare bör marknadsföras som en tjänst. Det innebär att S-

D logiken framförallt riktar in sig på producerande företag och marknadsföringen av 

deras produkter. Grunden till det här tankesättet kommer då från tidigare teorier inom 

tjänstemarknadsföringen (Prahalad & Ramaswamy 2004; Vargo & Lusch 2004). Skälet 

till att detta perspektiv har framskridit sedan början på 2000-talet är att en ökad 

kongruens inom de flesta industrierna och marknaderna vilket gör det svårt att 

differentiera produkten som erbjuds av företaget. Därmed blev tjänsten som produkten 

utför det centrala i differentieringen gentemot konkurrenterna enligt Prahalad och 

Ramaswamy (2004). Det viktiga blir då inte att presentera produktens materiella eller 

immateriella sammansättning vid marknadsföringen utan snarare presentera vilket värde 

den för med sig för konsumenten vid användning av varan enligt Anker, Sparks, 

Moutinho och Grönroos, (2015). Lusch och Vargo (2014) förklarar att enligt den 

traditionella produkt-orienterade logiken är värdet inbyggt i produkten och skapas 

isolerat från konsumenten vid tillverkningen. S-D logiken innebär istället att värde är 

något som skapas mellan företag och konsument och bedöms vid användning i 

användarens sociala kontext. Grönroos och Gummerus (2014) nämner att ett företag inte 

själva kan skapa värde för konsumenten, det kan bara skapa värdepropositioner. Det 

innebär att företaget endast kan skapa förslag på värde för konsumenten genom att 

presentera vilket värde produkten kan föra med sig. Enligt Lusch och Vargo (2014) är 

det konsumenten som upplever och utvärderar produkten men det ska inte uppfattas 

som att konsumenten är den enda aktören i värdeskapandet. Värdeskapandet sker 

snarare i skärningspunkten mellan alla aktörer och resurser som är integrerade i 

användningen av produkten (Lusch & Vargo 2014).  Det medför att produkten måste 

ses ur ett bredare resursintegreringsperspektiv från företaget i framställningsprocessen 

så att den stämmer överens med den kontext som den kommer användas i. Det 

innefattar integrering med resurser som är både marknads och icke-marknads baserade 

samt både om de är direkt eller indirekt integrerade i användningen (Lusch och Vargo 

2014). Samtidigt medför detta ett perspektiv som är väldigt brett och omöjligt att 

överskåda utifrån sin exakta tolkning.  
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3.3.2 Värdet   

Grönroos (2012) presenterar att medskapandet av värde ser olika ut för konsumenten 

och för företaget. För företaget finns värdet i att genom interaktion med konsumenten så 

kan de lära sig av dess erfarenheter och åsikter. Hos konsumenten byggs värdet istället 

upp i användandet av den produkt eller tjänst som företaget tillför konsumenten. 

Skapandet av värdet är alltså en del av användningen av produkten eller tjänsten och 

byggs upp under hela användningen (Grönroos 2012). Värdet ses därmed som en del av 

den mänskliga upplevelsen av användandet av produkten eller tjänsten (Lusch, Vargo & 

O'brien 2007). Individualiteten blir ytterligare en aspekt som skiljer S-D logiken från 

den traditionella produkt dominanta logiken enligt Prahalad (2004). Enligt författaren 

medför S-D logiken och dess ökade fokus på skapandet av värde mellan företag och 

konsument möjligheten för konsumenten att anpassa upplevelsen och användandet av 

produkten till konsumentens egen kontext.   

 

Produkt-dominant logik förklaras enligt Anker et al. (2015) enligt följande: 

"Marknadsföringens erbjudanden är materiella eller immateriella entiteter vilka har 

specifika egenskaper som löser en konsuments behov genom korrekt användning och 

applicering och därmed medför värde" (Anker et al. 2015 p.538). S-D logiken förklaras 

istället enligt följande: "Marknadsföringens erbjudanden är materiella eller immateriella 

enheter vars funktioner och egenskaper är funktioner av konsument och leverantörs 

engagemang och därigenom levererar värde genom mönster av ömsesidig beteende som 

löser konsumenternas behov" (Anker et al. 2015 p.538).   

 

Definitionerna för de olika synsätten på marknadsföring av Anker et al. (2015) uppvisar  

tydliga skillnaderna mellan den traditionella produkt-dominerade logiken och S-D 

logiken. S-D logiken fokuserar på en dialog mellan företag och konsument för att lära 

sig och utveckla tillsammans och därmed tillföra värde till konsumenten genom en 

bättre produkt i överensstämmelse med Grönroos (2012). Det medför en aspekt som är 

grundläggande inom S-D logiken, den är kundorienterad istället för företagsorienterad 

enligt Prahalad och Ramaswamy (2004). Däremot betyder det inte att konsumentens 

behov ska sättas i centrum och följas till så stor grad som möjligt. Det är fortfarande 

företaget som står i centrum men bör genom samarbete med konsumenten utvecklas för 

att skapa ett högre värde i sin produkt åt konsumenterna (Anker et al. 2015; Prahalad & 

Ramaswamy 2004). För att förtydliga innebär det alltså att värde skapas för företag 

genom att lyssna på konsumenternas åsikter om produkten och hur de vill att den ska 
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utvecklas i framtiden. Alltså får företaget en tjänst tillbaka från konsumenten i form av 

information för produktutvecklingen (Vargo & Lusch 2008) 

 

3.3.3 Konsumentens roll i värdeskapande  

Tjänsten som består av att en konsument bidrar med information inom 

produktutvecklingen har lett till formuleringen av flera arbetssätt där konsumenter och 

andra externa aktörer bjuds in att delta i företagets utveckling. Inom S-D logiken 

benämns det medskapande utifrån engelskans "co-creation". Det innebär att 

konsumenter och företag genom interaktion skapar värdet tillsammans (Grönroos 2012; 

Prahalad & Ramaswamy 2004; Vargo & Lusch 2004).  

 

Chesbrough (2003) introducerade öppen innovation som innebär att företaget ska på ett 

så effektivt sätt som är möjligt använda interna och externa aktörer, vilket innefattar 

konsumenterna, för att nå marknaden med en ny produkt. Den här formen av utveckling 

kan ske antingen genom att information flödar in till företaget från externa aktörer eller 

omvänt där informationen flödar från företaget till externa aktörer (Chesbrough 2012). 

Öppen innovation innebär att förtaget ska välja den väg till marknaden som är snabbast 

och mest effektiv, även om det innebär att licenserna ut egendom som finns inom 

företaget. Filosofin gällande öppen innovation motsätter sig den traditionella synen på 

utvecklingen av produkter inom företag på det viset att den inte anser att framgångsrika 

innovationer endast kan uppstå under kontroll enligt Chesbrough (2003). Enligt den 

öppna innovationens filosofi blir gränserna mellan företag och externa aktörer mer 

porösa och möjliggör därför påverkan från externa aktörer i form av nya idéer. Det 

innebär enligt Jalonen (2015) att företagen blir mer sårbara gentemot konkurrenter då de 

inte kan skydda den information som framkommer om arbetet görs på en plattform som 

alla kan nå.   

 

En variant av produktutveckling och problemlösning är crowdsourcing som 

formulerades år 2006 av Howe (2006). Innebörden av crowdsourcing är att genom att 

bjuda in alla, både konsumenter och andra företag, till att lösa ett problem så kan den 

stora mängden och deras kunskap användas för att lösa komplexa problem på ett 

effektivt sätt (Estelles & González-Ladrõn-Guevara 2012; Howe 2006). Flera studier 

har sedan uppvisat att crowdsourcing är kostnadseffektivt jämfört med traditionella 

marknadsundersökningar och är mer effektivt i att ta fram nytänkande idéer (Jeppesen 

& Lakhani 2010; Poetz & Schreier 2012).  
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En  form av konsument företaget bör försöka nå är den som benämns prosumer enligt 

Toffler (1980). Benämningen prosumer kommer från sammansättningen av orden 

producent och konsument och syftar på en individ som är ansvarig för sin egen output 

och sedan konsumerar den. Produktionen sker däremot inte från grunden utan är en 

vidareutveckling av en tidigare produkt. Izvercian och Seran (2013) hävdar att 

definitionen av en prosumer bör uppdateras då alla till en viss grad är producenter och 

konsumenter av samma vara i form av hopsättningen av IKEA varor eller tillagningen 

av mat. Tapscott och Williams (2008) anser att prosumers skapar värde för alla genom 

att presentera deras innovationer på internet och därmed bidrar med idéer till andra 

prosumers som letar efter liknande lösningar. Seran och Izvercian (2014) menar att om 

prosumers inkluderas och blir aktiva deltagare i utvecklingsprocessen medför de 

information för företaget men blir samtidigt ambassadörer för företaget baserat på en 

emotionell koppling till företaget. Hienerth, Von Hippel och Jensen (2014) har 

dessutom bevisat att inom sportindustrin så finns det mycket ett företag kan vinna på att 

ta från prosumers i utvecklings processen. Deras studie visade att under de senaste 

femtio åren har prosumers varit tre gånger mer effektiva i att framställa nya signifikanta 

innovationer inom område forsrännings kajaker. Johnson, Mozaffar, Campagnolo, 

Hyysalo, Pollock & Williams (2014) presenterar att prosumers kan vara positiva för 

företag som ska lansera produkter inom nya områden. Skälet till detta är det större 

sociala avståndet mellan utvecklarna inom företaget och konsumenterna på den nya 

marknaden. Prosumers kan då vara användbara i att minska det sociala avståndet mellan 

utvecklare och marknad 

 

Crowdsourcing, öppen innovation och medskapande har som nämnts mycket 

gemensamt, alla arbetssätten fokuserar på att på något sätt inhämta information från 

externa aktörer och använda den i företagets utveckling (Chesbrough 2003; Estelles & 

González-Ladrõn-Guevara 2012; Grönroos 2012; Howe 2006). Det är dock tydligt 

uttalade arbetssätt där företaget aktivt bjuder in konsumenter att delta i utvecklandet av 

nya produkter och lösningar för företagets utveckling. Mer informella metoder existerar 

också där företaget fokuserar på att samla in information från dess konsumenter via 

material som existerar på internet och vid interaktion med konsumenterna. 

Inhämtningen av information från sociala medier kommer presenteras under rubriken 

sociala medier.  
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3.3.4 Kritik mot konsumentens roll i värdeskapandet 

En traditionell syn på insamlingen av information är att konsumenterna är för upptagna 

med att fokusera på den existerande produkten för att kunna bidra med nytänkande idéer 

(Schulze & Hoegl 2008). Ytterligare kritik har riktats emot konsumenternas förmåga att 

överföra information utifrån deras användning av en produkt tack vare att den 

informationen anses vara underförstådd och endast kan överföras genom informella 

kontakter (Collins 2001). Jalonen (2015) hävdar även att det medför en osäkerhet på 

grund av att det inte går att skydda den information som samlas in. I tidigare studier har 

även konsumenterna setts som en homogengrupp som bidrar med liknande information 

(Poetz & Schreier 2012). 

 

Schweitzer, Gassman och Rau (2014) uppvisade dock i deras studie att konsumenter 

som informatörer är en heterogen grupp. Olika personligheter leder till att olika idéer 

genereras vilket möjliggör segmenteringen enligt följande: trendmedvetna individer och 

teknologiskt innovativa individer är effektiva i att skapa nya idéer. Teknologiskt 

kunniga individer är effektiva i att ta fram genomförbara idéer och etiskt reflektiva 

individer är effektiva i att ta fram idéer som medför sig positiva påverkningar på 

samhället (Schweitzer, Gassman & Rau (2014). 

 

3.3.5 Sammanfattning av området värdeskapande 

Med utgångspunkt ifrån S-D logikens ökade fokus på konsumentens behov har det 

presenterats om konsumenters olika variationer av påverkan och deltagande inom 

företag och deras processer (Chesbrough 2003; Howe 2006; Estelles & González-

Ladrõn-Guevara 2012). Generellt sett uppvisar litteraturen att konsumenters deltagande 

i utvecklingen medför positiva effekter (Jeppesen & Lakhani 2010; Poetz & Schreier 

2012) men även negativa effekter p.g.a. minskad kontroll över processerna och 

informationen inom utvecklingen (Jalonen 2015).  

  

 

3.4 Varumärket 
En grundläggande del av marknadsföringsteorin är att varumärket har en stor betydelse i 

konsumentens köpbeteende. Kapferer (2012) presenterar att ett varumärke kan ses ur två 

olika perspektiv, antingen betraktas varumärket ur ett relationsperspektiv och hur 

varumärket ses hos konsumenterna. Det andra perspektivet är företagets ekonomiska 
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värde sett utifrån finansiella termer. I den här studien har varumärket betraktats ur 

perspektivet gällande relationer och konsumenternas syn på varumärket.  

 

3.4.1 Varumärkets uppbyggnad  

Montgomery och Wernerfeldt (1992) hävdar att ett starkt varumärke minskar risken för 

ett företag då det innehåller positiva associationer hos konsumenterna som medför ett 

ekonomiskt värde. Kapferer (2012) anser att ett varumärke uppstår när det har samlat på 

sig nog med kraft att påverka marknaden det befinner sig på. Kraften ligger då i 

konsumentens uppfattning om varumärket och vad det står för även  i ett bredare 

perspektiv i samhället. de Chernatony (2001) presenterade att företag inte ska försöka 

styra diskussionen om sitt varumärke på internet utan istället jobba med att möjliggöra 

en diskussion för konsumenterna då det skapar värde för varumärket och företaget. 

Värdet finns i att varumärket syns och genom att företaget kan lära sig av den 

diskussion som förs om varumärket. Kapferer (2012) nämner även att internet har 

medför en förändring i hur varumärkens externa image byggs upp. Tidigare byggdes 

varumärket upp av enskilda konsumenters åsikter men internet har medfört att den 

snarare byggs av grupperingar på internet och deras gemensamma åsikter. Ytterligare en 

grundläggande aspekt av varumärket är att det består av två olika aspekter, identiteten 

och imagen (Kapferer 2012). Identiteten fokuserar på företagets kärnvärden och vad det 

ska stå för i konsumentens ögon på lång sikt. Image syftar istället på hur varumärkets 

ses i konsumentens ögon på kort sikt. Därmed så innebär det att identiteten är något som 

företagen bestämmer från början och hålls relativt konstant medan imagen kan och bör  

förändras för att se till så att varumärket stämmer överens med marknaden (Kapferer 

2012).  

 

 

3.4.2 Varumärket och  relationen med  konsumenten  

En viktig del i arbetet med varumärket inom företag är att skapa relationer med 

konsumenterna och föra dem närmare företaget och ta vara på den information de har 

och deras åsikter enligt Shamim, Ghazali och Albinsson (2016). Kapferer (2012) 

presenterar att konsumenten ska göras till en del av varumärket. Han menar fortsatt att 

desto mer konsumenterna känner att de blir lyssnade på och involverade i företaget utan 

tvång på köp, desto mer lojala blir de. Att lära sig att förstå konsumenternas åsikter och 

personligheter är viktiga delar i att bygga starka varumärken enligt Lee och Jeong 

(2014). Det beror på att konsumenterna är mer troliga att ha en positiv uppfattning och 
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koppling till företaget om det stämmer överens med konsumentens personlighet. 

Informationen som samlas in ska användas till att utveckla företaget gentemot att bättre 

stämma överens med konsumenternas personligheter. Detta är i överensstämmelse med 

kongruens-teorin som presenterades av Osgood och Tannenbaum (1955). De hävdar att 

det är mer troligt att en person har en positiv attityd gentemot en händelse eller ett 

objekt om händelsen eller objektet stämmer överens med individens attityder. Det är 

dock viktigt att begränsa hur mycket företaget försöker efterlikna konsumenten i sitt 

varumärke. Aaker (2010) presenterar det som benämns varumärkets image fälla. Den 

innebär att företaget alltför mycket försöker efterlikna konsumenternas personligheter 

och därmed mister sin egen identitet. Det leder i sin tur till att företaget konstant 

kommer vara reaktiv till konsumenterna och trender på marknaden. Då blir det i sin tur 

otydligt vad företaget står för och tack vare den reaktiva naturen kommer företaget alltid 

att ligga efter trenderna. Kapferer (2012) nämner istället att varumärken behöver bestå 

av en identitet som ska vara grundad på en önskan av att uppnå något. Kapferer (2012) 

menar att starka varumärken är grundade på sociala korståg som företaget försöker 

genomföra med sina produkter och tjänster. Kapferer (2012) hävdar att skälet till detta 

är att människor älskar ledare som har tydliga mål som de vill uppfylla. Banerjee (2016) 

presenterar att det inte bara är varumärket på företagets produkt som måste stämma 

överens med kundens attityder för att det ska skapa positiva fördelar för företaget. 

Företagets offentliga bild utåt mot samhället måste även framstå på samma sätt som 

produktens varumärke och överensstämma med konsumenternas attityder. Finns det en 

skillnad i hur produktens varumärke och företagets offentliga bild så kan det skapa 

förvirring hos konsumenten för vad företaget står för. Enligt Aaker (2010) ska dock inte 

produkten som företaget säljer ses som varumärkets hela identitet, den kan dock utgöra 

en del av företagets identitet. 

 

3.4.3 Varumärket och  nöjda konsumenter  

Som tidigare nämnt så är det viktigt för företaget att ha relationer med sina konsumenter 

för att ta vara på information och att det bygger på att konsumenten känner en koppling 

mot företaget (Aaker 2010, 2011; Kapferer 2012; Shamim, Ghazali & Albinsson 2016). 

Det är dock inte så att det räcker med att varumärket stämmer överens med 

konsumentens bakgrund och åsikter. Enligt Tournois (2015) är en viktig del i bygget av 

en relation mellan konsumenterna och företaget hur mycket värde konsumenten ser i 

produkten och hur nöjd den är. Konsumenter som upplever en hög grad av nöjdhet med 

en produkt är mer troliga att bli lojala konsumenter av ett företag enligt Fornell (1992). 
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Aaker (2011) presenterar att nöjda konsumenter dessutom fungerar som indikatorer på 

säkerhet och kvalité för andra konsumenter. Luo och Homburg (2007) presenterade 

dessutom att nöjda kunder är en nyckel till komparativa fördelar gentemot konkurrenter. 

Därför innebär det att företagen behöver fokusera på att skapa nöjda kunder. Nöjdhet 

hos konsumenten kan enligt Hallowell (1996) förklaras som en konsuments reaktion till 

hur dess förväntningar och behov blir uppfyllda av en produkt eller tjänst utifrån 

konsumentens bedömning. Vissa företag väljer att försöka skapa nöjda kunder genom 

investeringar i ökad kvalité i produkterna enligt Fornell, Johnson,  Anderson, Jaesung & 

Bryant (1996). En annan möjlighet för företagen är att producera produkter som 

stämmer överens med deras konsumenters behov och därmed utveckla produkter i 

enlighet med deras behov enligt Lake och Lunde (2008) samt Aaker (2011). 

Konsumenternas nöjdhet har även visat sig vara en indikator på ökade spenderingar av 

konsumenterna och därmed bör företagen anpassa sina erbjudanden i enlighet med 

konsumentens nöjdhet enligt Fornell, Rust och Dekimpe (2010). Ytterligare en fördel 

med nöjda konsumenter som presenteras av Aaker (2011) är att nöjda och lojala 

konsumenter medför stabilitet för företaget. De måste då inte producera de bästa 

varorna längre då de redan har en trogen konsumentgrupp, produkten måste bara vara 

tillräckligt bra för att inte tappa konsumenter.  

 

3.4.4 Varumärket och dess spridning  

En ytterligare dimension av varumärket är att det medför sig andra fördelar baserade på 

relationen i form av att den nöjda konsumenten diskuterar varumärket (Tournois 2015). 

de Chernatony (2001) nämner att en positiv effekt av att ett varumärke diskuteras är att 

det syns och därmed kan introducera nya konsumenter till varumärket. Detta benämns 

idag som e-word of mouth (eWOM) när det sker på internet. Det är något som företag 

aktivt bör jobba med att utveckla då det är ett kostnadseffektiv sett att nå ut till nya 

konsumenter. Grunden till att skapa eWOM är att företaget behöver ha ett starkt 

varumärke med många nöjda konsumenter (Roberts 2004) och att företaget behöver 

vara synligt och välkänt så att det enkelt går att väva in i diskussioner (Berger & 

Schwartz 2011).  

 

3.4.5 Sammanfattning av området varumärket  

Sammanfattningsvis om varumärket är det alltså viktigt att bygga relationer med 

konsumenterna för att ta vara på deras information och åsikter (Shamim, Ghazali & 

Albinsson 2016). Den informationen bör sedan användas för att utveckla företaget så att 
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det bättre stämmer överens med konsumenternas personligheter vilket gör att 

konsumenterna får en mer positiv uppfattning av varumärket (Lee & Jeong 2014; 

Osgood & Tannenbaum 1955). Vilket i sin tur leder till att konsumenterna skapar 

närmare relationer med varumärket och därmed framstår uppbyggnaden av varumärket 

som en cirkulär process.  

 

3.5 Teorins betydelse i arbetet  
Jag började mitt teorikapitel med en kort introduktion till hur de olika teoretiska 

områdena påverkar det område som jag har valt att studera. Ur detta framkom det att 

alla delarna hade en tydlig koppling till varandra och det är något som har varit väldigt 

tydligt i mitt arbete med framställningen av referensramen. Jag anser att alla områdena 

är av stor vikt för studien men att området berörande sociala medier är av extra stor vikt 

då det ligger till grund för de andra områdena i den här studien. 

 

Teorins betydelse för min studie får framförallt en roll i att förklara hur det har setts på 

det fenomen som studeras tidigare i litteraturen för att möjliggöra en perspektiv framåt 

för hur området kan utvecklas. Detta anser jag då sociala medier och våra liv i digitala 

medier konstant förändras och i en takt som är högre än någonsin tidigare, både baserat 

på teknologi och tillgänglighet till allting genom internet. Detta medför enligt mig att 

teorier gällande sociala medier som t.ex. är ett par år gamla tyvärr bör tolkas varsamt. 

Den snabba utvecklingen kan även vara skälet till ett av de problem som jag fann i min 

litteraturgenomgång, nämligen att det finns förvånansvärt lite information om hur 

företagen bör använda sig av och tolka den information de får fram genom sociala 

medier.  Det blir dessutom tydligt om man jämför med de övriga teoretiska områdena 

där det finns väldigt mycket litteratur, framförallt inom området varumärket. Därför har 

jag inte försökt att skapa en omfattande bild av det teoretiska området gällande 

varumärket utan fokuserat på de delar som berör studien, varumärkets förändring, 

relationen och konsumenternas nöjdhet. Det har även framkommit att områdena öppen 

innovation och crowdsourcing är väldigt lika varandra och därmed är svåra att skilja på 

ur ett praktiskt verklighetsförankrat perspektiv.  
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4 Empiri 
I empirikapitlet kommer jag att försöka att så tydligt som möjligt presentera vad som 

har kommit fram  i den insamlade datan. Dispositionen av kapitlet är utformad med 

målet följa den logiska strukturen i arbetet ur företagens perspektiv. Därmed börjar jag 

efter introduktionen av företagen med  att presentera hur informationen samlas in för 

att sedan presentera hur den används och företagens syn på den. Generellt sett följer 

strukturen på kapitlet samma som teorin i att sociala medier presenteras först följt av 

värdeskapandet och  varumärket.   

 
4.1 Introduktion 

I studien har sex stycken personer deltagit genom intervjuer för att bidra med 

information. Fem av respondenterna kommer från producerande företag med inriktning 

mot skidbranschen och en av respondenterna är en konsult på en av Sveriges ledande 

byråer gällande sociala medier. Respondenterna är:  

 

 Anders Neuman, kommunikationsansvarig på Spektrumeye, personlig intervju. 

 Linus Zetterlund, försäljning och marknadsansvarig på Röjk superwear AB, 

personlig intervju. 

 Carl Geijer, Vd och delägare i Åre skidfabrik AB, Skypeintervju. 

 Krister Berggren, ansvarig för den digitala verksamheten på Soul Skis AB, 

telefonintervju. 

 Andreas Bengtsson, strateg på SocialView AB, personlig intervju.  

 Anna Andersson, kommunikationschef på Friluftsföretaget (fiktivit namn på 

respondenten och företaget), telefonintervju. 

 

4.2 Sociala medier  
4.2.1 Läsa eller mjukvaror 

Respondenterna och deras respektive företag har olika syn på insamling av information 

från SM. Anna Andersson (telefonintervju 2016-04-26) nämner att hennes företag 

använder sig av analytiska mjukvaror men även går in och kollar på deras olika SM 

själva för att läsa och få en djupare förståelse. Andersson nämner följande: "jag tror inte 

att man klarar sig med bara ett mjukvaruprogram, man måste vara inne på både 

Facebook och Instagram för att få en total överblick." Andreas Bengtsson (personlig 

intervju 2016-05-11) anser också att detta är det bästa sättet att analysera responsen från 

sina följare på SM för att få en djupare förståelse av responsen. Bengtsson menar dock 
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att analytiska mjukvaror bör användas för att få en konstant övervakning som ger en 

enkel överblick över aktiviteten på SM. Han anser också att de analytiska mjukvarorna 

kan användas för att få en djupare insikt i responsen och informationen om företagen 

tänker igenom sitt användande och själva utformar övervakningar på SM. Anders 

Neuman (personlig intervju 2016-05-03) nämner att han framförallt arbetar med att 

samla in information genom att gå in och själv läsa responsen men att de även har 

analytiska mjukvaror ifall de vill få en snabb överblick. Linus Zetterlund (personlig 

intervju 2016-05-03) nämner att de använder sig av analytiska mjukvaror på Facebook 

men på Instagram så går de bara in och läser responsen. Zetterlund uttryckte följande 

gällande analysen på Instagram: "Vad gäller Instagram [...] man har väl en liten känsla 

för hur utvecklingen ser ut ändå baserat på antalet följare men annars jobbar vi inte så 

mycket med en sån analys." Krister Berggren
 
(telefonintervju 2016-05-16) och Carl 

Geijer
 
(Skypeintervju 2016-05-09) uttrycker båda två att de inte aktivt jobbar med att 

övervaka eller analysera responsen på deras SM. Skälet till detta är att de inte anser sig 

ha tillräckligt stort fokus på SM i deras vardagliga arbete samt att de framför allt endast 

försöker presentera varumärket. Följande citat från Geijer presenterar hur de ser på 

arbetet: "vår bedömning av sociala medier är väl att vi inte har någon plan för 

undersökning utan vi bara kör på och dokumenterar vår skidåkning och allt som 

händer."  

 

4.2.2 Monolog eller dialog  

En grundläggande aspekt av SM är att det medför möjligheter för företagen att inte bara 

presentera information för konsumenten genom en monolog. Istället skapar det 

möjligheterna för att föra en dialog och lära sig av deras åsikter. Bland respondenterna 

och deras företag fanns det blandade åsikter gällande huruvida företaget deltog i en 

dialog. Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) uttryckte att hennes företag 

försökte skapa en dialog med sina konsumenter. Det gör de genom att dels fråga 

konsumenterna om åsikter men även genom att ha en person som aktivt jobbar på att 

svara på konsumenters frågor på Facebook. Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-

05-03) anser att företaget har försökt att skapa dialog med konsumenterna vid olika 

tillfällen. De har bland annat gjort försök genom att fråga vad konsumenterna vill ha för 

färg på en produkt. Zetterlund uttrycker dock att det inte är något de jobbar med i det 

vardagliga arbetet på SM. Zetterlund anser att deras primära fokus i arbetet på SM är att 

presentera vad varumärket står för och inspirera konsumenten. Anders Neuman 

(personlig intervju, 2016-05-03) nämner att företaget framförallt fokuserar på att 
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presentera varumärket. Han anser dock att de kanske ligger lite efter på punkten att 

skapa en dialog. Dock anser han att det företaget fortfarande är så ungt att de först 

behöver skapa ett tydligt varumärke. Krister Berggren
 
(telefonintervju, 2016-05-16) och 

Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) uttrycker åter igen att deras fokus inte ligger på 

att samla in information. Deras fokus är framför allt på att presentera varumärket och 

därmed så medför det inte någon vidare dialog med konsumenterna. Andreas Bengtsson 

(personlig intervju, 2016-05-11) anser att företag idag bör vara aktiva i att skapa 

diskussioner med företagets följare för att engagera dem och ta vara på deras åsikter. 

Han nämner följande om vilka effekter det får och hur det påverkar konsumenten: "Det 

riktiga guldet i att göra något sådant är ju att du frågar konsumenten och får dem att 

känna sig uppskattade, typ som oj, nu lyssnar företaget på mig, och det leder då till att 

konsumenten blir mer sammankopplad med företaget." 

 

Olika kanaler inom SM medför även olika möjligheter för att skapa en dialog med 

konsumenten. Bengtsson nämner att Facebook har den bästa funktionaliteten för att 

inleda dialogen. Som skäl nämner han följande: Det som är rent funktionellt är ju 

Facebook, där finns funktionen och sen är det ju ganska allmänt, alla går in där man 

dem unga kanske inte är lika deltagande så det viktigaste är ju att veta vart företagets 

kunder finns." Andersson nämner att för deras del sker det mesta av dialogen genom 

Facebook för att det är där produkterna presenteras och därmed är det mer naturligt att 

diskussionen om produkterna är där. Hon anser även att då deras Instagram framförallt 

används för att publicera inspirerande material så blir responsen där mest positiv och 

om vad följarna vill göra. Neuman och Zetterlund nämner liknande åsikter som 

Andersson i det att de framförallt får mest respons och därmed dialog genom Facebook.  

 

Det har dock framkommit i min studie att när jag har frågat respondenterna i flera av 

företagen så har det funnits en osäkerhet med vad en dialog med konsumenten innebär. 

Därmed har jag fått förklara min syn på vad en dialog med konsumenten innebär. Alltså 

visar det på tecken av att företagen inte aktivt har funderat över hur en dialog med 

konsumenten kan eller bör se ut. Alla respondenterna från de producerande företagen 

har däremot nämnt att de svarar på kommentarer och meddelanden som kommer till 

dem från deras konsumenter. Därmed framstår det enligt mig att dialogen kan uppstå 

även om företaget är passivt och inte aktivt efterfrågar en dialog med sina konsumenter.   
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4.2.3 En djupdykning bland sociala medier  

En viktig aspekt av SM är att olika kanaler medför olika möjligheter. Kanaler så som 

Facebook och Instagram medför möjligheten att publicera material och uttrycka sig 

själva. Andra SM som t.ex. forum medför dock en större möjlighet för individer att 

kopplas samman med andra som är intresserade av samma intressen och att diskutera 

dessa sinsemellan.  

 

Av respondenterna från de producerande företagen så var det ingen som hade arbetat 

med att samla in information från någon annan kanal av SM såvida det inte berörde 

deras varumärke. Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) nämner att de har en 

traditionell och en SM övervakning som spårar diskussioner om deras varumärke på 

Internet. Därmed anser hon att de får in information som berör företaget även från andra 

former av SM och Internet rent generellt. Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-

03) nämner att de inte har arbetat med att samla in information från andra SM än deras 

egna. Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) anser att det medför en 

intressant möjlighet för företagen men att det inte är något som de har jobbat med 

tidigare. Han nämner även följande gällande skidåkningsforumet Freeride.se: "Vi har ju 

gått från att vara ett skidmärke till ett outdoorsmärke och vi tror inte riktigt att det är så 

mycket snack om oss där." Det framkommer alltså att fokus ligger på varumärket och 

inte på den generella information som kan finnas tillgänglig. Krister Berggren
 

(telefonintervju, 2016-05-16) och Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) nämner att 

de i sitt vardagliga arbete inte samlar in information från någon kanal på SM utanför 

deras egna. Berggren uttrycker även följande: "vi har ju koll på vad andra företag gör 

och så, men för oss ligger fokus på vad konsumenten tycker om våra produkter och den 

informationen får vi främst in vid möten öga mot öga." Andreas Bengtsson (personlig 

intervju, 2016-05-11) anser att kanaler som t.ex. forum medför intressanta möjligheter 

för företagen. "Det är svårt att avgöra hur värdefull informationen är [...] men det 

produceras hela tiden ny information på forum som kan vara värdefull för företagen." 

Han anser även att det genom analytiska mjukvaror går att utforma övervakningar på 

olika ämnen på forum och där med får tillgång till den informationen på ett snabbt och 

effektivt sätt.  
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4.2.4 Verkligheten jämfört med den digitala verkligheten 

Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) anser att SM medför intressanta 

möjligheter att samla in information men att den viktigaste källan för information just 

nu är från återförsäljare. Fördelen med informationen från dessa anser han är att de då 

får information om vem konsumenten är och hur de köper produkten. Han uttrycker 

dessutom att de utövare av sporter som företaget sponsrar är viktiga källor för 

information gällande kvalitén på produkten. Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-

05-03) anser också att de som är på något sätt kopplade till företaget kommer med 

viktig information om hur väl produkten fungerar och hur den kan utvecklas. Därmed är 

inte SM en primär källa för information för hans företag heller. Carl Geijer
 

(Skypeintervju, 2016-05-09) anser att företaget får in tillräckligt med information från 

andra källor för att inte behöva anse att SM är en viktig källa just nu. Han nämner t.ex. 

att de har mycket kontakt med konsumenterna genom frekventa tester på olika 

anläggningar där konsumenterna kan tycka till. Även för honom så är individer som är 

kopplade till företaget viktiga källor till information. Krister Berggren
 
(telefonintervju, 

2016-05-16) uttrycker åsikter som är nästintill identiska med Geijer. Anna Andersson 

(telefonintervju, 2016-04-26) anser att de får in mycket bra information genom 

Facebook från en bred publik men att information från återförsäljare och deras kontakt 

med konsumenten är viktigast.  

Informationen 

  

4.2.5 Informationen 

Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) nämner att deras konsumenter delar med 

sig av information både gällande produkterna men även om vad de anser gällande 

företagets varumärke och vad det står för. Informationen från konsumenterna gällande 

varumärket kommer då framförallt genom att konsumenterna uttrycker sig och ger 

respons på det material som publiceras. På så sätt kan då företaget anpassa det material 

de fortsätter att publicera så att det stämmer bättre överens med vad konsumenterna 

efterfrågar från företaget. Informationen gällande produkterna kommer framförallt 

genom Facebook och är både positiv och kritisk, men medför ändå möjligheter för 

företaget att utveckla produkten. 

 

Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) presenterar en situation som hände på 

hans företag. En missnöjd konsument hörde av sig om en produkt vilket ledde till att en 

dialog startades mellan konsumenten och företaget. Problemet diskuterades och löstes 
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med att konsumenten fick en rabattkod som den sedan använde till att köpa kläder för 

flera tusen kronor för. Därmed nämner Zetterlund följande om den situationen, "man 

kan definitivt göra nått positivt av det negativa och jag tror det får positiva effekter i 

längden." Han anser att företaget framförallt får in information gällande produkterna 

och åsikter om dessa. Däremot anser han att det inte kommer in särskilt mycket 

information om företagets varumärke.  

 

 Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) nämner att för deras del framkommer 

det information om deras produkter på SM i form av åsikter om produkterna och 

möjliga problem med dem. Carl Geijer
 

(Skypeintervju, 2016-05-09) och Krister 

Berggren
 
(telefonintervju, 2016-05-16) säger däremot att de inte anser att de får in 

information från SM i deras vardagliga arbete som de anser är lämplig att använda i 

utvecklingen av organisationen eller dess produkter. Andreas Bengtsson (personlig 

intervju, 2016-05-11) anser dock att det finns väldigt mycket information på SM som 

företagen bör ta vara på i deras organisationer, både i form av information gällande 

produkter men även gällande åsikter om varumärket.  

 

4.2.6 Företagens syn på informationen  

Generellt sett så uppskattar respondenterna den information de får in men ställer sig 

fundersamma till huruvida den har tillräcklig trovärdighet och validitet. Enligt Anders 

Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) uppstår en problematik huruvida ett problem 

med en produkt är ett produktionsfel eller om det är ett fel som har uppstått på grund av 

felaktig användning av produkten. Han utrycker dessutom att om inte det klagomålet 

kommer till företagets sidor så är det svårt att följa upp frågan för att få en djupare 

information. Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) håller med i det att det 

är svårt att avgöra hur mycket företaget bör lita på informationen. Som grund för detta 

påpekar han att vissa personer kommenterar bara negativt eller positivt på SM. 

Dessutom förtydligar han: "sen får man ju komma ihåg att det är bara en liten del av den 

stora massan, det kanske bara är en procent som kommenterar och då blir det ju bara en 

procents åsikter som syns."  

  

Enligt Carl Geijer
 

(Skypeintervju, 2016-05-09) har konsumenten mycket viktig 

information som företaget kan ta vara på, både genom SM och i verkligheten. Däremot 

anser han att det kräver att konsumenten är passionerad och engagerad i produktens 

område för att informationen ska komma fram och vara av vikt. Linus Zetterlund 
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(personlig intervju, 2016-05-03) nämner att han tycker att konsumenten besitter mycket 

intressant information och att han skulle vilja få konsumenterna att komma närmare och 

bidra med mer information till företaget. Däremot anser han att konsumenten idag inte 

aktivt bidrar med någon större mängd information, något som även Geijer, Krister 

Berggren
 
(telefonintervju, 2016-05-16) och Neuman understryker.  

 

4.2.7 Konsumenten i framtiden på sociala medier 

En grundläggande del av SM är att det befinner sig i en konstant utveckling. Enligt 

Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) så kommer SM och konsumentens 

roll i dessa utvecklas mot att konsumenten efterfrågar en mer tydlig position av 

företaget i flera aspekter. Gällande utvecklingen uttrycker han:  

 

Oavsett vilken plattform det är så kommer vi att ställa högre krav på 

företagen. Om vi kollar på vår generation, vi kan byta snabbt, vi gillar 

att det ska vara bra grejer och att det ska göra något gott för världen 

och naturen. Det är väldigt viktigt för oss och det kommer vi att ställa 

krav på att företagen ska visa upp. 

(Andreas Bengtsson) 

 

Även Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03), Anna Andersson 

(telefonintervju, 2016-04-26) och Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) tror 

att konsumenterna kommer bli allt mer aktiva och ställa krav i framtiden. Neuman tror 

även att det kommer bli allt vanligare att marknadsföringen flyttas över mot SM genom 

att involvera konsumenter med stora mängder följare och då skapa värde tillsammans.  

 

Carl Geijer
 

(Skypeintervju, 2016-05-09) fokuserar framförallt på SM roll i 

produktutvecklingen när han diskuterar utvecklingen. Han tror då att det aktiva 

medskapandet kommer bli en vanlig process i utvecklingen samtidigt som han inte tror 

att det kommer ta över utvecklingen. Det kommer helt enkelt vara en möjlighet för 

företagen men inget måste. Krister Berggren
 
(telefonintervju, 2016-05-16) tror även att 

det blir vanligare att konsumenten efterfrågar produkter som stämmer överens med 

deras önskningar genom en roll i produktionen. Det baseras på att de får positiv 

feedback gällande möjligheten att delta även fast det inte har varit en stor del av deras 

verksamhet än.  
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4.3 Värdeskapande  
4.3.1 Företagens värdeskapande  

En viktig aspekt i min studie berör värdeskapandet som sker utifrån integrering av olika 

aktörers resurser, i det här fallet konsumenten och företaget. Integreringen är då 

överförandet av information mellan de olika aktörerna.  

 

Utifrån det som nämnts av Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) så 

framkommer det att de använder sig av konsumentens information till att förändra och 

förbättra produkten. Han säger följande om ifall det kommer in information om en viss 

del av produkten som fungerar bra "det är ju jättebra information som vi får ta med oss 

och prata med fabriken om och se till så att den uppehålls för då är det en USP från vår 

sida." Detsamma gäller då även det motsatta om något t.ex. skulle behöva förbättras.  

 

Som tidigare nämnt så anser Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) att det 

går att skapa ett stort värde både för konsumenten och för företaget i att ta vara på 

informationen. I situationen som tidigare nämnts om den missnöjda konsumenten på 

Facebook så framgår det att företaget lyckades skapa värde för konsumenten genom att 

lyssna på den och erbjuda den rabatter på det övriga sortimentet. Det ledde till att de 

fick en ekonomisk vinst men även att de fick information som de kunde använda för att 

utveckla produkten och dess beskrivning, vilket medför värde för andra konsumenter 

också.  

 

Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) gör det också tydligt att deras företag 

skapar värde för sig själva och för sina konsumenter. Genom att ta vara på den 

information som kommer in till framförallt deras Facebook så kan de ge stöd åt 

konsumenten och hjälpa den. Samtidigt tar de även vara och distribuerar den 

information som kommer in så att den kommer till rätt avdelningar i företaget och 

används för fortsatt utveckling av produkter.  

 

Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) och Krister Berggren

 
(telefonintervju, 2016-05-

16) har som tidigare nämnt att de inte aktivt samlar in information via sociala medier för 

att använda den inom företaget och produktutvecklingen. Deras skäl till detta är att de 

som tidigare nämnt får in mycket information via återförsäljare och möten med 

konsumenterna. Berggren anser även att konsumenten generellt inte besitter tillräckligt 
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med information för att bidra till utvecklingen av deras produkter. Det anser dock Geijer 

att konsumenten gör men de samlar ändå inte in informationen.  

 

Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) anser att den informationen som 

kommer in är värdefull och att den bör användas inom organisationen. Han anser dock 

att informationen bör analyseras och sammanfattas på ett sådant sätt att den enkelt kan 

spridas så att alla inom organisationen är medvetna om vad den säger. "Det ska inte 

hållas på och flummas och gullas med informationen som kommer fram, informationen 

ska vara konkret, det här vill konsumenten."  

 

4.3.2 Aktivt medskapande mellan konsument och företag  

Företagen kan även mer aktivt bjuda in konsumenten att delta i den värdeskapande 

processen genom att t.ex. be den komma med möjliga utvecklingar för produkten eller 

deltagande i att marknadsföra produkter.  

 

Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) presenterar att hans företag har varit väldigt 

aktiva på att under ett projekt ta vara på information för att skapa värde för deras 

konsumenter. Projektet startades under våren -13 då företaget bjöd in deltagarna på ett 

forum för skidåkare i Sverige till att vara med att delta i att utveckla den första 

community baserade skidan. Det ledde till att medlemmarna publicerade 1600 svar i 

tråden på forumet med information om vad de ville att skidan skulle bli och vad den 

skulle ha för egenskaper. Baserat på den informationen tog sedan Åre Skidfabrik AB 

fram en skida som har vunnit både nationella och internationella priser för sin prestanda. 

Geijer nämner följande om effekterna av projektet:  

 

Vi låg inte i framkant av marknaden när det gällde friåkningsskidor så 

som den härmodellen skulle bli och den kunskap som då kom genom 

Freeride om geometri och hur allt skulle vara, det gjorde att vi tog ett 

utvecklingssteg inom det här området som vi annars inte hade kunnat 

göra.  

    (Carl Geijer) 

 

Andra fördelar som uppstod för företaget utifrån arbetet är enligt Geijer att det hjälpte 

till att göra varumärket starkare samt introducera det för en ny målgrupp. I deras arbete 

framkom det även vissa negativa aspekter med att samla in information i syftet att 
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utveckla produkter genom SM nämligen att det är tids- och resurskrävande samt att det 

är svårt att styra utvecklingen. En grundläggande aspekt för att använda sig av 

crowdsourcing/öppen innovation i produktutvecklingen enligt Geijer är att man behöver 

tillgång till ett stort forum eller liknande bestående av människor som är passionerade 

för produkten. Däremot anser inte Geijer att SM är ett krav för att samla in stora 

mängder information från en stor grupp av intresserade konsumenter. Han grundar detta 

på att företaget nu har påbörjat utvecklingen av en tjejskida med ett community fast all 

utveckling kommer ske under planerade tillfällen då företaget träffar de som är 

intresserad av att delta. Följande citat presenterar Geijers åsikt om passion och 

bidragandet med information:  

 

Folk måste ha den här nördfaktorn som man bara får om man är 

passionerad angående det man är intresserad av. Därför gick det att 

göra på Freerides forum men det skulle inte gå att göra för en 

schampo flaskas utformning för folk är inte passionerade angående 

utformningen av en schampo flaska 

(Carl Geijer) 

 

Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) nämner att hans företag planerar att 

skapa värde för företaget genom att involvera sina konsumenter och följare på SM i en 

liknande kampanj som Åre skidfabrik AB men med fokus på marknadsföring. Istället 

för att bjuda in konsumenterna i utvecklingen av en produkt planerar företaget istället 

att bjuda in dem till att delta i testandet av en ny produkt. Detta ska då ske genom 

användande av SM och målet är att ta vara på information samt för att skapa en 

diskussion om företaget och produkten. Detta framstår då som medskapande av värde 

mellan företaget och konsumenten som även benämns medskapande av värde inom S-D 

logiken.  

 

Zetterlund uttrycker dessutom att företaget har diskuterat om att använda sig av 

crowdsourcing/öppen innovation i deras produktutveckling. Dock blev det inte så då de 

kom fram till att det inte var passande för deras typ av produkter och deras 

produktionsprocess. Som skäl anger han att det är ett större fokus på det kosmetiska när 

det gäller kläder än funktion och det därmed även är mer personligt. Det medför alltså 

att det skulle vara svårt att sammanställa en produkt utifrån allas åsikter. Han hävdar 
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dessutom att på grund av att de inte har fullständig kontroll över alla delar i 

produktionen så blir det för komplext att blanda in konsumenten i utvecklingen. 

Ytterligare ett problem enligt Zetterlund är att de designar produkterna ca två år innan 

de når butiken. 

 

Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) säger också att deras begränsade 

kontroll över produktionen skulle göra det svårt för dem att använda sig av 

crowdsourcing/öppen innovation. Dessutom anser han att det är ett problem att de ligger 

ca två år före i designen jämfört med när produkten kommer ut i butik, alltså 

överensstämmande med Zetterlunds åsikter.  

 

Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) och Krister Berggren
 
(telefonintervju, 

2016-05-16) nämner båda att de inte har funderat på att använda sig av 

crowdsourcing/öppen innovation. Berggren nämner dock att de erbjuder konsumenten 

möjligheten att designa sin egen skida och därmed erbjuder de möjligheten för 

konsumenten att bli en del av produktionen. Däremot är enligt honom efterfrågan på den 

tjänsten låg i Sverige men högre i andra länder så som Schweiz.  

 

Det har dock inte framkommit från något av företagen att det finns några stora 

skillnader i vilken typ av person eller grupperingar av personer som bidrar med 

information. Neuman, Zetterlund och Geijer tror dock att det vanligaste inom den här 

branschen är män i åldern, 25-45 år, så bidrar med mest information för att det är då 

dem är som mest intresserade av produkternas egenskaper.  

 

4.4 Varumärket  

I studien har det framkommit en situation där konsumenterna har haft en tydlig 

påverkan på ett av företagen och dess varumärke, företaget som påverkades var 

Friluftsföretaget. De har under våren -16 varit utsatta för en attack från en 

intresseorganisation som anklagade företaget för att tillverka plagg som var skadliga för 

naturen. Det ledde till att företaget fick väldigt mycket respons på SM om vad deras 

följare, konsumenter och andra intresserade krävde av varumärket och organisationen. 

Det ledde till att företaget publicerade information gällande deras arbete med att bli mer 

miljövänliga och därmed påverkade informationen som kom in företagets varumärke 
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utåt mot offentligheten. Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) nämner följande 

om situationen:  

 

Dem påverkade inte vårt arbete, det var ändå ett arbete som pågick 

och som har funnits under en längre period, däremot tror jag att det 

fick oss att kommunicera mer än vi hade planerat runt den frågan. 

(Anna Andersson) 

 

 Andersson nämner även att det är okej att konsumenterna kan påverka varumärket till 

en viss grad så länge det är i riktning med företagets vision och identitet.  

 

Linus Zetterlund (personlig intervju, 2016-05-03) uttrycker att han ser det positivt att 

konsumenterna kan diskutera varumärket och att de har en åsikt. Följande citat 

förtydligar hans ståndpunkt: "om man märker att det finns ett väldigt starkt intresse för 

en utveckling i en viss riktning så tycker jag absolut att man ska vara lyhörd." Han anser 

dock att det finns gränser för hur mycket konsumenten bör påverka organisationen. 

Stämmer inte deras vilja med företagets vision så anser han att företaget inte bör följa 

den.  

 

Diskussionen är något som anses positivt enligt Anders Neuman (personlig intervju, 

2016-05-03) och att det alltid finns något att lära sig av konsumenten där. Även han 

uttrycker dock att företaget har en vision som begränsar hur stor påverkan 

konsumenterna kan och bör få på företagets varumärke. Dock nämner han att de justerar 

det material som publiceras utifrån konsumenternas respons och att det därmed påverkar 

presentationen av varumärket på kort sikt. Neuman diskuterar även hur företaget bör 

ställa sig till negativa diskussioner om deras produkter på andra sidor som t.ex. forum 

enligt följande: "det kanske man inte kan följa upp på ett forum egentligen men det får 

ändå folk att bilda en åsikt om varumärket."  

 

Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) och Krister Berggren

 
(telefonintervju, 2016-05-

16) nämner båda att det är viktigt att vara lyhörda men samtidigt att de inte har ett 

tydligt fokus i insamlingen av information genom SM. De menar att de istället då följer 

efter generella trender på marknaden och justerar varumärket efter det. Dock är även de 
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tydliga med att det är den grundläggande visionen och identiteten som är det viktiga 

som styr utvecklingen.  

 

Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) tycker att huruvida företaget ska 

låta konsumenterna styra varumärket och till vilken grad är något som måste bestämmas 

inom organisationen. Han menar dock att det som skrivs på SM bör tas med en nypa salt 

för att allt inte speglar den konkreta situationen som företaget befinner sig i. Därmed 

bör företaget ta vara på informationen och analysera den för att sedan ta ställning till 

huruvida den är intressant och kanske även fråga konsumenterna vad de tycker om den 

utvecklingen.  
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5 Analys 
I analyskapitlet kommer jag att diskutera den empiri som presenterades i föregående 

kapitel med den information som finns i kapitlet teori. Målet är att genom detta få en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet och dess relation till tidigare litteratur. 

Kapitlet behåller samma struktur som empirikapitlet till så stor grad som har varit 

möjligt.  

 
5.1 Sociala medier 
5.1.1 Läsa eller mjukvaror  

I min studie har det framkommit att tre företag använder sig av analytiska mjukvaror 

men att de även går in och läser och analyserar responsen själva också. Det är även det 

sättet som anses det mest effektiva enligt SM konsulten Andreas Bengtsson (personlig 

intervju, 2016-05-11). Det är två företag som endast analyserar responsen på deras SM 

genom att gå in och läsa kommentarerna, antalet ”gillningar” och antalet följare. De 

anger som skäl att de inte har SM som ett fokus för insamling av information. Enligt 

tidigare litteratur finns det belägg för de tre företagen som använder sig av både 

analytiska mjukvaror och själva läser. Killian och McManus (2015) anser t.ex. att den 

mest intressanta delen av SM är möjligheten att lyssna på företagets konsumenters 

åsikter, något som även Järvinen och Karjaluoto (2015) instämmer i. Något som dock 

har framkommit under studien är att få av respondenterna har ett tydligt mål med 

insamlingen av information. Endast Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26) 

nämner att de aktivt samlar in information för att få en bättre förståelse runt 

diskussionen av varumärket och dess produkter, något som Bengtsson anser att 

företagen bör göra. Effing och Spil (2016) anser också att företagen bör ha tydligt 

uppsatta mål för användningen av SM, även för insamlingen av information.  

 

Fyra av respondenterna nämner att ett skäl till att de inte har tydligt uppsatta mål för 

insamlingen av information är att de anser att det finns begränsad information för dem 

att ta vara på. Det är dock något som motsägs av flera författare inom tidigare litteratur 

(Jalonen, 2015; Quinton, 2013; Tirunillai & Tellis, 2014). Möjligtvis kan det härledas 

till hur de använder SM rent generellt då det är få av företagen som aktivt försöker 

engagera dess konsumenter i en dialog.  
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5.1.2 Monolog eller dialog  

Bland respondenterna som har deltagit i studien har det framkommit att endast ett 

företag aktivt arbetar med att skapa en dialog med sina konsumenter i det vardagliga 

arbetet. Ytterligare en respondent nämner att de har försökt att skapa dialog vid olika 

tillfällen men inte i vardagen. Resterande tre respondenter från producerande företag 

arbetar inte med att skapa en dialog. Utifrån detta går det att urskilja att det finns en 

skillnad mellan vad de studerade företagen gör och vad litteraturen anser att företag bör 

göra. Hudson et al. (2015) nämner att konsumenter som interagerar med företag på SM 

blir mer lojala men även att företaget ska agera som en social person på SM och föra en 

dialog. Alltså tappar dessa företag till en viss grad chansen att skapa lojala konsumenter 

och den information de kan bidra med genom att inte försöka skapa en dialog med dem. 

Shin, Pang och Kim (2015) anser att en av de stora fördelarna med SM är just dialogen 

och att företagen därmed bör arbeta med det. Att företagen inte aktivt arbetar med SM 

kan kanske förklaras av att det kräver stora resurser enligt Killian och McManus (2015). 

Skälet till att det kräver stora resurser enligt dem är för att företaget behöver vara aktivt 

och svarar på all respons för att inte framstå som inaktiva eller att de inte lyssnar på 

konsumenterna. Däremot finns det belägg för ett mer enkelriktat uttryck utifrån det som 

nämns av Tiago och Cristóvão Veríssimo (2014). De hävdar att det viktigaste som SM 

bör användas till är att förse konsumenterna med information om företaget och vad det 

står för. 

 

Empirin har även uppvisat andra aspekter av dialogen som jag inte har funnit i tidigare 

litteratur.  En av de grundläggande aspekterna för att förstå vart dialogen oftast sker är 

att den är kopplad till det material som publiceras. Anna Andersson (telefonintervju, 

2016-04-26) nämner följande om varför deras dialog framför allt sker på Facebook:  

  

Det tror jag också är för att det är mer produktrelaterat, vi pratar mer 

produkter, då är det mer naturligt att det kommer fram mer av både ris 

och ros runt produkterna. På Instagram där vi försöker inspirera, där 

pratar vi ju mer om uteäventyret och där finns det ju inte så mycket 

saker att kritisera, där är det mer, åh vad härligt, det vill jag också göra 

i helgen. 

    (Anna Andersson) 
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Detta medför att företagen kan planera deras respons genom vad de publicerar. Vill de 

försöka få in information gällande t.ex. produkterna bör de publicera mer om just deras 

produkter. Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) håller med och anser 

dessutom att dialogen mest fördelaktigt görs genom just Facebook på grund av kanalens 

funktionalitets.   

 

En mer djupgående aspekt som kom fram under insamlingen av information var att 

majoriteten av företagen inte hade en tydlig syn på vad en dialog med konsumenten 

innebar. Det indikerar för min del att deras syn på arbetet med SM inte är i fas med den 

syn som litteraturen presenterar. Enligt mig framkommer det att företagen har en mer 

traditionell syn på användningen av SM i form av att ett enkelriktat budskap snarare 

överförs än den dialog och företagets framställning som en social person som 

förespråkas av Hudson et al. (2015). Det medför att företagen riskerar att ta miste på de 

fördelar som SM kan medföra för företagen.  

 

5.1.3 En djupdykning bland sociala medier  

Endast en av respondenterna nämner att de har en aktiv övervakning av vad som sägs 

om varumärket på Internet utanför deras egna sidor och SM kanaler. Återigen så 

uppvisar respondenterna en skillnad i deras arbete gentemot den tidigare litteraturen. 

Som tidigare nämnt så anser Killian och McManus (2015) att den viktigaste delen av 

SM är att lyssna på konsumentens åsikter. Grüblbauer och Haric (2013) anser även att 

insamling av information genom SM inte endast ska göras från en kanal utan att den ska 

hämtas in från realtids data på flera olika plattformar. Effing och Spil (2016) anser 

dessutom att företaget bör se utanför deras egna kanaler för att få en bättre förståelse om 

diskussionen runt deras varumärke.  

 

En aspekt som kom fram gällande andra kanaler inom området SM är att flera av 

respondenterna anser dem som intressant källor för information men att deras 

varumärken eller produkter inte diskuteras där. Detta tolkar jag som en kortsiktighet i 

synen på den information som SM medför för företagen utifrån att de inte används för 

att förstå vad konsumenten vill ha, såvida det inte är direkt kopplat till det egna 

företagets produkter. Ett bra exempel på detta är den information som finns tillgänglig 

för alla utifrån den skida som designades av Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09) 

företag Åre skidfabrik AB med medlemmarna på forumet Freeride.se. Alla kan då gå in 

och läsa vad medlemmarna anser att en skida i dag ska medföra för egenskaper till 
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konsumenten men även information om hur olika egenskaper i produkten påverkar 

resultatet på slutprodukten. Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) nämner 

även att forum besitter stora mängder information samt att det kontinuerligt produceras 

mer information. Han hävdar dessutom att den informationen går att samla in relativt 

enkelt med ett analytiskt verktyg och därmed kan vara en bra källa för information för 

företaget.   

 

5.1.4 Verkligheten jämfört med den digitala verkligheten  

Av respondenterna, bortsett från Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11), 

som har deltagit i studien har det framkommit att de inte ser SM eller Internet som deras 

primära källa för att hämta in information i deras vardagliga arbete. Skälen som anges 

för detta är att företagen redan har väl utformade system där de tar vara på information 

från konsumenten via företagets återförsäljare men även via direkt kontakt med 

konsumenten vid olika tester. Därmed menar respondenterna att de inte är i behov av 

mer information från fler källor samt att de litar mer på deras mer traditionella källor. 

Det är däremot motsatt med vad som uttrycks av Quinton (2013) som säger att 

företagen bör ta vara på informationen som finns på SM för att få en förståelse av hur vi 

lever våra liv i en digital värld. Att företagen inte anser SM vara en primär källa kan 

kopplas till det som nämns av Valos et al. (2015). De nämner att det är svårt att veta hur 

väl informationen stämmer överens med den bredare publikens uppfattning av 

produkten eller varumärket. Detsamma går dock att säga om information som t.ex. 

samlas in av återförsäljare, det går inte tydligt urskilja hur väl deras konsumenters 

åsikter stämmer överens med alla konsumenterna. Därmed går det att urskilja att 

företagen håller sig kvar vid insamling av information utanför Internet utifrån en 

osäkerhet gällande informationens validitet och trovärdighet. Detta trotts att det går att 

argumentera för att den informationen inte heller är den konkreta sanningen. 

 

5.1.5 Informationen 

Av respondenterna som har deltagit i studien har det framkommit att den information 

som samlas in skiljer sig åt mellan de olika företagen. Anna Andersson (telefonintervju, 

2016-04-26) nämner att de aktivt samlar in information om både produkter och 

varumärket. Fyra respondenter hävdar däremot att de får in information gällande 

varumärkets presentation och image genom respons från konsumenterna i form av 

"gillningar" och kommentarer. Andreas Bengtsson (personlig intervju, 2016-05-11) 

uttrycker att företagen kan få in värdefull information om både varumärket och 
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produkterna. Detta tolkar jag som att informationen dels finns i två olika dimensioner. 

De två olika dimensionerna är enligt mig den interna och den externa. Den interna 

består av insamling av information gällande utvecklingen av organisationen internt och 

dess produkter (Clark, 2013; Li & Bernoff, 2011; Schweitzer, Gassman & Rau, 2014; 

Seran & Izvercian, 2014; Tirunillai & Tellis, 2014). Den externa dimensionen berör 

istället information om konsumentens åsikter om varumärkets externa image och 

identitet (Banerjee, 2016; Kapferer, 2012; Shamim, Ghazali & Albinsson, 2016; m.fl.). 

Utifrån detta indikerar min data att alla företagen berör den externa dimensionen som 

enligt mig är den enklare att ta vara på information om. Skälet till att det är enklare att ta 

vara på information om denna är att det är enklare att engagera konsumenten i att bidra 

med dess åsikter om varumärket genom funktioner så som ”gillningar” och 

kommentarer av det publicerade materialet. Den interna dimensionen som jag anser att 

det är tre företag som berör kräver då ett större engagemang från konsumentens sida. 

Detta då konsumenten aktivt måste beskriva dess åsikter om antingen en produkt eller 

hur företaget arbetar. Min tolkning av detta är då att för att få in viktig information från 

konsumenten så behöver företaget lyckas engagera konsumenten på ett mer effektivt 

sätt vilket även bör kräva en större ansträngning från företagets sida. Däremot bör SM 

enligt mig användas för insamling av information i ett omfattande holistiskt perspektiv 

som förespråkas av Clark (2013) för att skapa en omfattande kongruens mellan 

konsumentens åsikter och företagets arbete.   

 

5.1.6 Företagens syn på informationen 

En omfattande åsikt som uttrycks av alla förutom Anna Andersson (telefonintervju, 

2016-04-26) är huruvida företagen kan och bör lita på den information som kommer in 

via SM. Detta är även något som diskuterats inom tidigare litteratur av Valos et al. 

(2015) och Jalonen (2015). Samtidigt visar delar av litteraturen upp att den information 

som finns via SM även kan vara värdefull i den strategiska utvecklingen (Li & Bernoff, 

2011; Tirunillai & Tellis, 2014). Något som jag tidigare har nämnt är att respondenterna 

generellt sett litar mer på information som de får in genom traditionella kanaler samt att 

de inte aktivt letar efter information på andra SM. Min tolkning av detta är att 

respondenterna, bortsett från Andersson och Andreas Bengtsson (personlig intervju, 

2016-05-11), har en syn på SM som innebär att de inte ser det som en del av 

verkligheten vi lever i idag utan som att Internet är en källa med många ofullständiga 

sanningar. Ett exempel på detta är att Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) 

uttrycker att det är svårt att avgöra huruvida ett fel på en produkt är konsumentens fel 
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eller produktionsfel på forum för att det inte går att ställa följdfrågor. Däremot nämner 

han att information som kommer från återförsäljare är pålitlig och en av deras primära 

källor även fast den besitter samma problem, det går inte att följa upp den gentemot 

konsumenten. I tidigare litteratur nämns  att en fördel med SM är möjligheten att föra en 

diskussion med konsumenten och därmed komma närmare och förstå den bättre 

(Chaffey, 2012; Hudson et al., 2015; Quinton, 2013) vilket motsäger det som 

majoriteten av respondenter uttryckt.  

  

Bengtsson uttrycker dock att trotts att SM innehåller mycket viktig information så bör 

företag ta informationen med en nypa salt. Detta då personer på SM beter sig olika och 

det är oftast en liten del av den totala mängden konsumenter som interagerar. Min 

uppfattning är då att företag aktivt bör ta vara på informationen men med en viss 

försiktighet jämföra den mot information från andra källor. Därmed kan de sätta in den i 

ett större och mer omfattande sammanhang för att hitta användbar information genom 

olika mönster som framkommer. På så sätt fungerar Internet som en möjlighet att få en 

bredare och mer omfattande bild av verkligheten (Clark, 2013; Effing & Spil, 2016; 

Quinton, 2013).   

   

5.1.7 Konsumenten i framtiden  

Respondenternas syn på utvecklingen av konsumentens och deras beteende inom SM är 

generellt sett överensstämmande. Respondenterna uttrycker att de tror att konsumenten 

kommer ställa allt mer krav på företagens varumärken och produkter samt att företagen 

kommer behöva vara allt mer tydliga med vad de står för. Tiago och Cristóvão 

Veríssimo (2014) har uttryckt att SM ska användas för att tydligt presentera vad 

varumärket står för vilket understryker det företagen uttrycker. En intressant aspekt 

enligt mig är att om konsumenterna kommer ställa högre krav på företagen så innebär 

det även att företagen kommer behöva bli bättre på att förstå vad konsumenternas 

åsikter är. Därmed är det intressant att företagen nämner detta samtidigt som de inte 

anser att den information de får via SM innehåller tillräckligt med sanning för att aktivt 

samlas in och användas i organisationen.  

 

5.2 Värdeskapande  
5.2.1 Företagens värdeskapande 

En av de centrala aspekterna av S-D logiken är att den fokuserar på värdet i 

användandet av en produkt istället för nyttan av produkten vid transaktionen därmed är 
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det viktigt att produkten stämmer överens med konsumentens behov (Grönroos,  2012; 

Vargo & Lusch, 2004). Som tidigare presenterats får konsumenten värde i 

användningen medan företaget för värde i utbytet av information (Grönroos, 2012). Av 

informationen som har framkommit i studien är det tydligt att företagen ser att det finns 

ett värde i den informationen som finns. Anna Andersson (telefonintervju, 2016-04-26), 

Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) och Linus Zetterlund (personlig 

intervju, 2016-05-03) nämner att deras företag tar vara på informationen om 

produkterna som kommer fram via SM och för den vidare inom organisationen så att 

den används för att göra produkterna bättre. Carl Geijer (Skyperintervju, 2016-05-09) 

och Krister Berggren (telefonintervju, 2016-05-16) nämner istället att de inte får så 

mycket information från SM om produkterna att det påverkar dem.  

 

Utifrån det som nämnts av Andersson, Neuman och Zetterlund blir det tydligt att 

Ramaswamys (2011) efterfrågningar om fler engagemangs plattformar uppfylls av SM 

då det medför möjligheter för företagen att ta vara på information från konsumenten 

genom interaktion. Det uppvisar även tecken på att den ökade interaktionen som SM 

medför för företagen positivt påverkar konsumenten då en grundläggande del för att 

skapa nöjda konsumenter är att produkten måste stämma överens med konsumentens 

förväntningar (Aaker, 2011; Hallowell, 1996; Lake & Lunde, 2008). Det Lusch och 

Vargo (2014) nämner om att produkten måste stämma överens med konsumentens 

sociala kontext tas då även i beaktning då företaget aktivt tar vara på informationen och 

jobbar för att tillgodose konsumentens individuella behov. Andreas Bengtsson 

(personlig intervju, 2016-05-11), Neuman och Zetterlund anser även att SM medför 

möjligheter för företagen att vara mer kundorienterade och hjälper dem att bättre förstå 

marknaden. Ett mer omfattande kundcentrerat fokus är något som har efterfrågats inom 

S-D logiken sedan dess början (Prahalad & Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2004). 

Det innebär som ovan nämnt att de kan erbjuda produkter som tillgodoser 

konsumentens behov och förväntningar.   

 

5.2.2 Aktivt medskapande mellan konsument och företag  

Enligt Lusch och Vargo, (2014) sker värdeskapandet  i skärningspunkten mellan alla 

aktörer och resurser som är integrerade i användningen av produkten. Grönroos (2012) 

nämner dessutom att värdeskapandet ser olika ut för konsumenten och för företaget. 

Konsumenten skapar värde för företaget genom att bidra med information och företaget 

skapar värde för konsumenten genom att skapa en produkt som stämmer överens med 
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konsumentens förväntningar. Detta går då att aktivt utföra med det som benämns 

crowdsourcing (Estelles & González-Ladrõn-Guevara, 2012; Howe, 2006) eller öppen 

innovation (Chesbrough, 2003). Dessa två arbetssätt gör konsumenten deltagare i någon 

del av företagets värdeskapande processer. Det är däremot väldigt svårt att avgöra vart 

gränsen går mellan arbetssätten enligt mig, därmed kommer jag inte urskilja på 

huruvida det är det ena eller det andra.  

 

Carl Geijer
 

(Skypeintervju, 2016-05-09) och hans företag har använt sig av 

crowdsourcing/öppen innovation i deras arbete med att ta fram en ny skidmodell. 

Arbetet medförde svårigheter i form av analyseringen av den information som kom in, 

den blev väldigt tidskrävande att analysera vilket även har nämnts av Dai, Kakkonen 

och Sutinen, (2011). Däremot anser Geijer på Åre skidfabrik AB att det ledde till att de 

fick in information vilket gjorde att de kom närmare marknaden än vad de hade varit 

tidigare, något som har presenterats av Seran och Izvercian (2014). Geijer anser 

dessutom att arbetet medförde att varumärket introducerades för en ny grupp på 

marknaden, de yngre, samtidigt som det hjälpte till att göra varumärket mer 

internationella. Arbetet ledde också till att relationen med de som deltog blev starkare 

och att de blev ambassadörer för produkten, vilket har nämnts av Seran av Izvercian 

(2014). Geijer nämner dock inget om det som presenterats av Jalonen (2015) om att 

arbetssättet framstår som mer osäkert på grund av att informationen inte går att skydda.  

Den grundläggande aspekten för att genomföra arbetet är dock att det finns passionerade 

grupper av människor som vill delta enligt Geijer. Utifrån detta visar det sig då att det 

finns aspekter gällande crowdsourcing/öppen innovation som inte tidigare tagits upp, 

framförallt kravet på passion från dem som deltar.  

  

Anders Neuman (personlig intervju, 2016-05-03) och Linus Zetterlund (personlig 

intervju, 2016-05-03) anser att crowdsourcing/öppen innovation är ett intressant sätt att 

jobba med att utveckla produkter. Däremot påpekar de båda att de anser det svårt utifrån 

att de själva inte kontrollerar produktionen och att långa ledtider gör det svårt att 

anpassa deras produkter till konsumentens åsikter. Detta är något som inte har 

diskuterats i tidigare litteratur men som är väldigt intressant för den framtida 

utvecklingen av liknande arbetssätt. Zetterlund nämner dessutom att han tror att 

crowdsourcing/öppen innovation blir svårare att genomföra för ett företag som tillverkar 

kläder än för ett företag som tillverkar sportutrustning som t.ex. skidor. Skälet till detta 
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anser han är att kläder och dess utseende är mer personligt och har ett större fokus på 

det estetiska än funktionerna. Det är något som tidigare inte har diskuterats inom 

området i tidigare litteratur. Samtidigt tolkar jag det som att det hela beror på vilken 

synvinkel man har på produkten och utvecklingsfasen. Crowdsourcing/öppen 

innovation tror jag dock är möjligt att anpassa till även mer estetiska aspekter samtidigt 

som ett klädesplagg inte bara är estetik men även funktion.  

 

Zetterlund nämner dock att företaget kommer använda sig av konsumenter i en framtida 

lansering av en ny produkt. Konsumenternas roll kommer då vara att en utvald grupp får 

produkterna i förväg och får vara med och testa dem och diskutera dem på SM. Därmed 

använder sig företaget av det som benämns medskapande för att skapa värde för både 

företaget och konsumenten. Medskapandet sker då genom att båda aktörerna får värde 

av det pågående arbetet (Grönroos, 2012; Prahalad & Ramaswamy, 2004; Vargo & 

Lusch, 2004). Diskussionen som företag hoppas få fram av detta arbete kan då liknas 

vid det som diskuteras av de Chernatony (2001) och eWOM (Roberts, 2004). Företagets 

värde blir då att de får in information från testarna samt möjligheten att ta vara på 

marknadsförings effekter. Detta uppvisar då att det kan vara intressant för företagen att 

ta vara på konsumenterna som en resurs inte bara i syftet att samla in information men 

även i andra aspekter den värdeskapande processen.  

 

En aspekt från tidigare litteratur gällande hur olika personer bidrar med olika former av 

information (Schweitzer, Gassman & Rau, 2014) är något som inte framkommit under 

min studie, bortsett från det som Bengtsson nämner om att olika personer beter sig olika 

på SM. Det beror troligtvis på att för att kunna urskilja vad olika personer bidrar med så 

krävs det ett välutformat informationssystem. 

 

5.3 Varumärket och relationen 
5.3.1 Konsumenternas påverkan 

Alla respondenterna svarar att konsumenten till en viss grad kan påverka hur 

varumärket framställs genom deras respons på SM. Det är positivt utifrån tidigare 

litteratur av Kapferer (2012) och Aaker (2010). Fördelen med att ta vara på responsen 

från konsumenterna är att desto mer varumärket stämmer överens med konsumentens 

personlighet, desto troligare är det att konsumenten blir lojal (Lee & Jeong, 2014). Den 

lojala konsumenten är även mer trolig att bidra med information till företaget för fortsatt 

utveckling (Kapferer, 2012; Shamim, Ghazali & Albinsson, 2016). Respondenterna 
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anser dock att det finns gränser för hur mycket företaget bör anpassa sig gentemot 

konsumentens åsikter. De anser att det är okej att låta sig påverkas och förändras så 

länge det är i linje med företagets identitet och vision. Det är i överensstämmelse med 

det som Aaker (2010) uttrycker om att företag inte ska hamna i en situation där de hela 

tiden följer efter konsumentens åsikter och trender. Min tolkning är då att 

respondenterna anser att det är okej att konsumenterna tillåts påverka varumärkets 

image men inte dess identitet (Aaker, 2010, 2011; Kapferer, 2012). Bengtsson anser att 

den grad som företaget väljer att följa efter konsumentens åsikter är något som måste 

bestämmas internt i företaget. Vidare uttrycker han att företag behöver bli allt bättre att 

presentera vad deras varumärke står för.  

 

5.3.2 Nöjda konsumenter 

Att företagen tar vara på den information som konsumenterna bidrar med i den interna 

dimensionen, gällande utveckling av organisation och produkter, kan även den bidra till 

att bygga varumärket enligt Tournois (2015). Detta sker genom att konsumenter som är 

nöjda är mer troliga att bli lojala konsumenter mot varumärket. Då alla respondenterna 

från producerande företag, bortsett från Krister Berggren
 
(telefonintervju, 2016-05-16) 

och Carl Geijer
 
(Skypeintervju, 2016-05-09), använder sig av SM för att samla in 

information gällande produkterna så medför det en ökad möjlighet att erbjuda produkter 

som skapar nöjda konsumenter. Nöjda konsumenter är även en grund för att bygga 

starka varumärken, allra helst ur ett perspektiv grundat på SM då Kapferer (2012) 

hävdar att grupperingar på Internet styr vad varumärkets image är. Därför är det viktigt 

att dessa konsumenter är nöjda och för en positiv diskussion om varumärket. Att 

företagen lyssnar på konsumenters åsikter för att erbjuda bättre produkter stämmer då 

överens med S-D logiken (Anker et al., 2015; Grönroos & Gummerus, 2014; Lusch & 

Vargo, 2014; Prahalad & Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2004). Det är även i 

överensstämmelse med tidigare litteratur om att företagen ska skapa nöjda konsumenter 

genom bättre produkter (Fornell et al., 1996; Hallowell, 1996; Lake & Lunde, 2008). 

Ytterligare fördelar för de företagen som lyckas skapa nöjda konsumenter är att de är 

mer troliga att diskutera varumärket med andra, d.v.s. sprida word-of-mouth (Tournois, 

2015; Roberts, 2004). Detta uppvisar enligt mig tecken på att företag behöver vara 

aktiva i att samla in information från SM för att tillgodose deras konsumenters behov.  
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Slutsats 
I slutsatskapitlet är mitt mål att tydligt presentera vad jag kommit fram till i min studie 

genom att besvara frågeställningarna och syftet. Dispositionen av kapitlet är att jag 

börjar med att presentera syftet för att återkoppla till inledningen. Sedan presenteras 

allmänna tendenser som följs av mina slutsatser i relation till forskningsfrågorna. Sist 

kommer ett kort avsnitt om mina reflexioner och fortsatt forskning.  

 

5.4 Besvarande av syfte och frågeställningar 

I början av mitt arbete med studien fastställde jag syftet att jag skulle klarlägga 

konsumenters möjligheter att få inflytande på företagets utveckling av varumärket och 

företagets värdeskapande genom sin medverkan i sociala medier ur företagets 

perspektiv. Syftet delades sedan in i två frågeställningar för att förenkla 

sammanställningen av information och för att förtydliga syftet. Frågeställningarna blev 

följande:  

 

 Hur arbetar företag med att initiera en dialog och att samla in information om 

deras konsumenters åsikter? 

 Vilken betydelse får den insamlade informationen i företaget för varumärket och 

värdeskapandet gentemot konsumenten?   

 

5.4.1 Tendenser i studien 

 Respondenterna ställer sig tveksamma till validiteten och trovärdigheten av den 

information de får in via sociala medier men anser att den kan innehålla viktig 

information.  

 Respondenterna har inga tydliga planer för hur de ska samla in information 

genom sociala medier.  

 Sociala medier är inte företagens primära källor för information. 

 Respondenterna anser att konsumenten får styra varumärket till en viss grad så 

länge det är i riktning med företagets identitet.  

 Informationen leder till skapande av värde för både konsumenterna och 

företagen. 
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5.4.2 Första frågeställningen  

Hur arbetar företag med att initiera en dialog och att samla in information om deras 

konsumenters åsikter? 

 

I min studie har det framkommit av respondenterna att det endast är ett företag som 

arbetar med att försöka skapa en dialog med konsumenterna i det vardagliga arbetet som 

förespråkas av Shin, Pang och Kim (2014) och Hudson et al. (2015). Däremot nämner 

ytterligare två respondenter att de anser att en dialog är viktigt för att komma närmare 

konsumenten. Att endast ett företag arbetar med en dialog identifierar jag som en 

indikation på att företagen fortfarande har en enkelriktad syn på kommunikationen inom 

SM. Ytterligare en aspekt för att ge konsumenten möjligheter att påverka företaget med 

deras åsikter och respons är genom insamlingen av information på SM. Av 

respondenterna så är det fyra stycken som anser att övervakningen på SM bör ske med 

både analytiska mjukvaror och genom att läsa responsen, men att det är viktigt att läsa 

för att få en djupare förståelse. Det är något som även uttrycks i tidigare litteratur 

(Effing & Spil 2016; Järvinen & Karjaluoto 2015; Killian & McManus 2015). De 

övriga respondenterna anser dock att det räcker för dem att bara gå in och läsa 

responsen själva.  

 

Jag har även identifierat att SM inte är den primära källan för insamling av information 

för företagen, de ser generellt inte utanför sina egna SM kanaler och de ställer sig 

tveksamma till trovärdigheten och validiteten på information från SM. Problem med 

trovärdigheten har tidigare diskuterats av Valos et al. (2015), dock endast kortfattat och 

med fokus på analytiska mjukvarors tillkortakommanden. Problematiken som 

framkommer i min studie är att företagen inte kan följa upp informationen om utbyttet 

av informationen inte sker i en direkt dialog med företaget. Därmed anser företagen att 

de inte kan avgöra hur väl informationen stämmer överens med verkligheten. Att 

företagen ska se utanför sina egna SM kanaler har presenterats av bland annat Effing 

och Spil (2016). Att SM inte är den primära källan för insamling av information för 

utveckling av organisationen, varumärket eller produkten har inte tidigare explicit 

uttryckts men nämns av bland annat Jalonen (2015), Dai, Kakkonen och Sutinen (2011) 

och Li och Bernoff (2011).  
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En generell upptäckt under studien är att respondenterna anser att de inte får in 

tillräckligt med information från SM som de kan lita på vilket jag identifierar som en 

anledningen till att de inte skapar processer och system för att förbättra insamlingen av 

information. Däremot skapar det en situation liknande hönan och ägget utifrån att endast 

en respondent försöker skapa en dialog med sina konsumenter. Vad ska komma först i 

utbytet av information, är det företaget eller konsumenten som ska vara ansvarig för att 

starta dialogen? Detta är intressant ur det perspektivet att majoriteten av respondenterna 

anser att deras konsumenter besitter viktig information, både gällande vad företaget bör 

stå för och vad deras produkter bör uppnå. En annan aspekt av detta problem är att 

ingen av respondenterna använder sig av andra SM för att samla in information om vad 

konsumenterna vill ha utanför deras egna sidor. Därmed anser jag att det finns en 

kortsiktighet i synen på SM, diskuteras inte varumärket så antar företagen att 

informationen inte är intressant för dem.  

 

För att besvara frågan tydligt så framkommer det alltså av respondenterna att de 

generellt sett inte arbetar med att försöka skapa en dialog med konsumenterna även fast 

den ses som något positivt av hälften av respondenterna. Insamlingen sker framförallt 

genom läsning av materialet men majoriteten av respondenterna använder sig ibland av 

analytiska mjukvaror för att få en snabbare överblick. Respondenterna nämner även att 

de inte aktivt försöker samla in information om konsumenternas åsikter utanför deras 

egna sidor. Anledningen till det som nämnts är att respondenterna anser att de inte får in 

tillräckligt mycket information från konsumenterna som de kan lita på. 

 

5.4.3 Andra frågeställningen  

Vilken betydelse får den insamlade informationen i företaget för varumärket och 

värdeskapandet gentemot konsumenten? 

 

Av respondenterna och litteraturen har det framkommit att företagen kan samla in 

information inom två olika dimensioner, den interna och den externa. Den interna berör 

produkterna och organisationens utveckling medan den externa berör varumärket och 

dess image. Generellt sett så anses det av alla respondenterna att det kommer in 

information gällande varumärket antingen i en aktiv dialog med konsumenterna eller 

genom analys av konsumenternas respons. Däremot anser majoriteten av 

respondenterna att konsumenten bidrar med information om produkterna också. Två av 
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respondenterna anser även att den informationen bör samlas in via en dialog med 

konsumenten.  

 

Informationen används sedan på olika sätt hos de olika respondenternas företag. Alla 

respondenterna nämner att de låter den påverka framställningen av varumärket. De 

nämner dock att förändringarna i framställning av varumärket måste vara i samma 

riktning som företagets vision vilket tidigare litteratur har förespråkat (Aaker 2010; 

Kapferer 2012). Fyra av respondenterna förespråkar även att ta vara på den information 

som kommer in genom SM för att förbättra produkten även fast de nämner viss 

skepticism gällande informationens trovärdighet och validitet. Alltså använder dessa 

företag informationen för att skapa värde för dem själva och deras konsumenter enligt 

det som nämns inom S-D logiken (Anker et al. 2015; Grönroos 2012; Prahalad & 

Ramaswamy 2004; Vargo & Lusch 2004, 2014). Värdet skapas då genom att de 

försöker erbjuda bättre produkter som stämmer överens med konsumenternas 

önskningar.  

 

Även mer aktiva arbeten med inbjudande i utvecklingen av produkter och 

marknadsföring genom SM har framkommit i studien vilket tidigare litteratur har 

förespråkat (Chesbrough 2003; Howe 2006). Det framkom även från den respondenten 

som har genomfört arbetet med det aktiva medskapandet av värde i utvecklingen av en 

produkt att det ledde till att de fick in ny information som varit viktig för företaget och 

skapade starkare band med konsumenterna. Båda fördelarna har presenterats tidigare 

(Kapferer 2012; Seran & Izvercian 2014; Tournois 2015). Däremot är det viktigt att ha i 

beaktning att arbetet initierades av konsumenterna, inte företaget. Gällande det aktiva 

medskapandet av värde har det även nämnts en aspekt från två respondenter som inte 

tidigare litteratur har tagit upp. De anser att deras långa produktionsled från design till 

butik gör det svårt för dem att använda sig av dessa arbetssätt på SM.  

 

Min slutsats utifrån detta är att majoriteten av respondenterna anser att konsumenten har 

viktigt information och att den går att använda sig av för utvecklingen av företagets 

varumärkes image och produkter, men inte mer djupgående aspekter som identiteten. 

Informationen blir därmed värdefull för att erbjuda produkter som stämmer överens 

med konsumentens önskningar och behov och för att se till så att varumärket stämmer 

överens med konsumentens åsikter. Därmed får konsumenten möjligheter att påverka 
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hur företaget utvecklar varumärket men även deltagande i den värdeskapande 

processen. 

 

5.4.4 Besvarande av syftet  

Syftet är att klarlägga konsumenters möjligheter att få inflytande på producerande 

företags utveckling av varumärket och företagets värdeskapande genom sin medverkan 

i sociala medier ur företagets perspektiv.  

 

Utifrån det som nämnts gällande forskningsfrågorna så anser jag att konsumenten har 

möjligheter att få inflytande över företagens varumärken och deras värdeskapande 

utveckling. Däremot har jag identifierat att det generellt sett kräver att konsumenten är 

den som tar initiativet och aktivt bidrar med information till företaget genom. Generellt 

sett är det inte företagen som försöker göra konsumenten delaktig och ta vara på 

informationen då dialog med konsumenten inte är ett utbrett arbetssätt.  

 

Den aspekt av min studie som jag anser är mest intressant är att respondenterna anser att 

de inte får in mycket information från SM men anser att den kan vara viktig för 

företaget. Ändå försöker de inte utöka deras interaktion med konsumenten för att få in 

mer information. Det kan troligtvis kopplas till att respondenterna är tveksamma till 

trovärdigheten och validiteten och att de därför inte anser att det är värt mödan att göra 

det arbetet. Synen på att informationen från konsumenterna via SM anser jag även 

begränsar konsumentens förmåga att få inflytande på företaget på ett negativt sätt. 

Däremot anser jag att även om information från SM inte är eller bör vara den primära 

källan för information så bör den bli en del i den omfattande informationsinsamlingen 

för företagen. Jag anser även att företag bör överväga de olika typer av information som 

finns på SM. Respondenterna har nämnt att om inte deras varumärken diskuteras berörs 

inte dem i den diskussionen och är därmed inte intressant. Däremot håller jag med 

Tirunillai och Tellis (2014) i det att jag anser att det finns viktig information för 

företagets utveckling i det att konsumenten uttrycker vad den förväntar sig av en 

produkt, även om det är en konkurrents produkt. Därmed finns det utifrån min data flera 

möjligheter för företagen att utvecklas. Detta genom att bli bättre på att skapa en dialog, 

ta vara på konsumenternas åsikter utanför företagets egna SM kanaler och sedan bli 

bättre på att använda sig av informationen tillsammans med information från 

traditionella kanaler.  
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5.5 Överförbarhet  

Lincoln och Guba (1985) nämner att inom kvalitativa studier är det viktigt att 

författaren presenterar tillräckligt med information för att läsaren själv ska kunna avgöra 

huruvida informationen som framkommer går att föra över till andra situationer. 

Därmed har jag försökt att presentera mina slutsatser så noga som möjligt för att 

möjliggöra för läsaren att själva bestämma hur mycket den kan lita på slutsatserna. 

Överförbarheten till andra situationer begränsas enligt mig av att urvalet var relativt litet 

och endast inom en bransch. Jag försökte öka möjligheterna genom att variera 

respondenterna samt genom att ta med en konsult med allmän expertis om SM. Jag tror 

dock att informationen rent generellt sett stämmer, framförallt hos mindre företag med 

otydliga planer för SM, men att den bör användas med försiktighet innan den har mer 

konkret fastställts. Mitt mål i slutsatserna har inte heller varit att de ska vara generella 

utan snarare presentera de antaganden som stämmer bäst överens med det studerade 

fenomenet enligt mig. Detta utifrån det Guba (1981) nämner om generealiserbarheten.  

 

5.6 Avslutande diskussion och fortsatt forskning  

Jag har i min slutsats försökt att lägga ett stort fokus på hur respondenterna ser på 

insamlingen av information och dess trovärdighet och validitet. Skälet till detta är att jag 

anser att det är grunden för att företag ska kunna utvecklas och vara en del av den 

digitala verkligheten vi lever i idag. Kapferer (2012) nämner att varumärkets image idag 

allt mer bestäms av grupperingar på internet. Om företagen inte vet hur de ska samla in 

den informationen, förstå konsumenterna och hur de ska lita på den informationen så 

tror jag att det kommer leda till att företagen tappar förmågan att bygga ett starkt 

varumärke. Därmed anser jag att det viktigaste för fortsatt forskning inom området 

sociala medier och insamling av information är att framställa ett sätt för företagen att 

lära sig att bättre ta tillvara på och förstå konsumenten genom de digitala möjligheter 

som finns. Fokus bör inte enbart ligga på företagets egna sociala medier i framtida 

studier men även hur allmän information på internet kan användas för företaget. Jag 

anser även att det jag har kommit fram till i min studie bör undersökas i ett bredare 

perspektiv inom fler branscher med hjälp av en kvantitativ undersökning.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Sociala medier  

 Kanaler som företaget är aktiv på 

 Dialog   

 Lyssnande  

 Konsumenters påverkan  

 Företagets syn på påverkan 

 Olika typer av konsumenter  

 Andra sociala medier 

 Olika typer av information  

 Delar konsumenten med sig av informationen  

 

Inflytande på varumärket  

 Lyssnar  

 Justering av material  

 Fokus när varumärket undersöks  

 Syn på påverkan på varumärket 

 

Inflytande på utveckling 

 Hur förs informationen vidare inom företaget  

 Hur inkorporeras den i företaget  

 Leder det till större kundfokus  

 Hur förändras företaget utifrån informationen 

 Ser man på konsumenternas produkt recensioner  

 Hur viktiga är sociala medier  

 Produkt utveckling eller strategisk 

 

Inflytande på värdeskapandet  

 Använder sig företaget av konsumentens åsikter 

 Produktutveckling  

 Crowdsourcing  

 Öppen innovation  

 Hur upplevs konsumentens åsikter 

 Hur viktiga är sociala medier  

 

 

Framtiden 

 Hur ser företaget på utvecklingen av användandet?  

 Informations insamling  

 Mer aktiva konsumenter 

 

 


