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Förord 

Du läser nu vårt examensarbete inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.           

Vi vill börja med att tacka den samhällsvetenskapliga institutionen på Södertörns högskola            

som utökat vår akademiska kunskap inom företagsekonomi. Vi vill även rikta ett stort tack              

till samtliga respondenter som deltagit i studien. Ert bidrag har givit oss många betydelsefulla              

infallsvinklar för den inriktning som valts för studien, samt en förståelse för fenomenet “dark              

social”. Med er hjälp har vi kunnat producera ett kunskapsbidrag som vi hoppas företag inom               

modebranschen kan ta stöd av för att förstå och arbeta med utmaningarna som fenomenet för               

med sig.  

 

Stockholm, 7 juni 2018  

Adam Skantz och Kristina Nordin 

 
  



Sammanfattning 

Framväxten av internet har medfört en informationsrevolution som har förändrat individers           

sociala beteende. Det har resulterat i att individers användande av digitala           

kommunikationskanaler har förändrats. Denna utveckling har skett samtidigt som framväxten          

av e-handeln, vilket har möjliggjort enkla utbyten mellan köpare och säljare. Modebranschen            

säljer produkter som genererar ett högt engagemang. Högengagemangsprodukter delas         

frekvent mellan individer digitalt och genererar fenomenet “dark social”, vilket är trafik från             

digitala kommunikationskanaler som verktyg för webbanalys inte kan analysera.  

 

Studiens syfte är att redogöra för hur företag inom modebranschen påverkas av fenomenet             

“dark social” ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv. Studien avgränsas därför till att           

inhämta empiri från respondenter som antingen är specialister inom digital marknadsföring           

eller nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag inom modebranschen. Denna         

avgränsning har gjorts eftersom produkter som säljs av företag inom branschen visat sig             

engagera individer till kommunikation om produkterna. Studien är baserad på en kvalitativ            

metod där det empiriska materialet inhämtats från fem respondenter genom semistrukturerade           

intervjuer och frågeformulär. Det inhämtade empiriska materialet har korsbefruktats med          

teorier som handlar om högengagemangsprodukter, webbanalys, “electronic word-of-mouth”        

och “dark social”.  

 

Utmaningarna med “dark social” är att företags förmåga att utvärdera digital marknadsföring            

begränsas, samt att det finns en utbredd okunskap om fenomenet. Studien visar att företag              

inom modebranschen inte arbetar med utmaningarna som “dark social” för med sig i             

dagsläget. Studien visar däremot att företag bör ta hänsyn till fenomenet genom att bilda en               

förståelse och öka sin kunskap för hur det kan påverka insamlad data. Detta för att kunna ta                 

mer välgrundade strategiska beslut för digital marknadsföring. Branschen lyfts fram som en            

av de som är mest utsatt för problematiken.  

 

Nyckelord: Modebranschen, högengagemangsprodukter, webbanalys, “electronic     

word-of-mouth” och “dark social”.  



Abstract 

The emergence of the internet has led to an information revolution that has changed              

individuals social behaviour. This has resulted in changed user behaviour in digital            

communication channels. The development has occurred at the same time as the development             

of e-commerce, which has facilitated exchange between buyers and sellers. The fashion            

industry sell products that generate a high level of engagement. High-engagement products            

are shared digitally between individuals and generates the phenomenon "dark social", which            

is traffic from digital communication channels that web analytics can not analyze. 

 

The purpose of the study is to describe how companies in the fashion industry are affected by                 

the phenomenon "dark social" from a digital marketing perspective. The study is therefore             

delimited to collecting empirical material from respondents who are either specialists in            

digital marketing or key personnel in the marketing department of companies in the fashion              

industry. This delimitation has been made because products sold by companies in the industry              

is engaging individuals to communicate about the products. The study was based on a              

qualitative method in which the empirical material was collected from five respondents            

through semi-structured interviews and questionnaires. The obtained empirical material has          

been cross fertilized with theories about high-engagement products, web analytics,          

"electronic word-of-mouth" and "dark social". 

 

The challenges of "dark social" are the constraints of the companies abilities to evaluate              

digital marketing, and the lack of knowledge about the phenomenon. The study shows that              

companies in the fashion industry are currently not considering the challenges of "dark             

social". On the contrary the study shows that companies should be taking the phenomenon              

into account by forming an understanding and increasing knowledge about how it may affect              

collected data. This is in order to make more accurate decisions regarding digital marketing              

strategies. The fashion industry has been highlighted as one of the most vulnerable to the               

phenomenon. 

 

Keywords: Fashion industry, high-engagement products, web analytics, "electronic        

word-of-mouth" and "dark social". 
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1. Inledning 

Följande kapitel innehåller studiens bakgrund, problematisering, syfte och forskningsfråga         

som är ämnade att ge läsaren en grundläggande förståelse för det studien handlar om. 

 

1.1 Bakgrund 

En stor del av konsumenthandeln sker idag på internet, vilket har format nya förutsättningar              

för både individer och företag på marknaden (Laurell & Parment, 2015; Akalamkam & Mitra,              

2018). Köpkanaler på internet benämns som e-handel, och har erkänts som en effektiv kanal              

då den möjliggör enkla utbyten mellan köpare och säljare (Chu et al., 2007). Marknadens nya               

förutsättningar ställer höga krav på att företag som bedriver sin verksamhet på internet måste              

förstå sin målgrupp (D’aveni, 1998).  

 

Framväxten av internet har resulterat i en informationsrevolution som har förändrat sättet            

individer kommunicerar med varandra (Parment, 2015; Baines, Fill & Rosengren, 2017). Det            

har resulterat i att individers användande av digital teknologi och sociala medier förändrats             

under de senaste åren (Baines, Fill & Rosengren, 2017). En stor del av informationsutbytet              

har till följd av detta förflyttats till digitala kommunikationskanaler, vilket har fört samman             

individer världen över (Tiago & Verissimo, 2014). Denna förändring har medfört att            

individer snabbt och enkelt kan dela information med varandra via digitala           

kommunikationskanaler (Ström & Vendel, 2015), vilket marknadsförare behövt anpassa sig          

till (Baines, Fill & Rosengren, 2017). När individer kommunicerar med varandra skapas            

digitala fotsteg som marknadsförare kan använda för att mäta upp mönster, spridning och             

dess effekter (Baker & Saren, 2016). Det här kan marknadsförare mäta genom att använda              

olika tekniska lösningar för att optimera och effektivisera företags digitala marknadsföring           

(Xia & Monroe, 2015). Det här mätningarna är enklare att genomföra, i jämförelse med              

traditionell marknadsföring som är svårt att mäta. Därav har företag ökat sina investeringar i              

digitala marknadsföring (Järvinen & Karjaluoto, 2015). 

 

Vid optimering och effektivisering av företags digitala marknadsföring kan verktyg för           

webbanalys användas (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Verktygen kan bland annat visa statistik            

på antalet besökare till webbplatser (Plaza, 2009). Dessa verktyg är dock begränsade med             
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avseende på den data som kan analyseras, eftersom det i många fall inte går att se var                 

uppmätt trafik härstammar från. Den data som inte kan analyseras klassificeras som “dark             

social”, och uppstår huvudsakligen när individer följer internetlänkar som delats genom           

exempelvis email, snabbmeddelanden eller mobilapplikationer. Begreppet “dark social”        

myntades av Alexis C. Madrigal, som är en tidigare senior redaktör på den amerikanska              

tidskriften The Atlantic (Nielsen, 2014). Det har visat sig att modebranschen påverkas av             

fenomenet eftersom produkterna som dessa företag säljer ofta genererar delningar av           

internetlänkar i digitala kommunikationskanaler mellan olika individer. Anledningen till detta          

är för att produkterna ofta genererar ett högt engagemang hos individer (Wolny & Mueller,              

2013). Detta digitala beteende resulterar i trafik som klassificeras som “dark social” till             

företags webbplatser (Nielsen, 2014). 

 

1.2 Problematisering 

Det råder idag en stor brist på forskning om fenomenet “dark social”. Den tidigare studie som                

genomförts om fenomenet har endast givit en introduktion till vad “dark social” är och vilka               

faktorer som bidrar till att det uppstår (Kumar, 2017). Kumar (2017) menar i sin studie att                

förståelsen för hur sociala nätverk influerar individer till att dela information mellan varandra             

är fundamental för “dark social”. 

 

Det har tidigare genomförts omfattande forskning om teorin “electronic word-of-mouth”          

(Hennig-Thurau et al., 2004; Rossman, Rakesh Ranjan & Sugathan, 2005; Cheung, Lee &             

Rabjohn, 2008; Park, Shin & Ju, 2017; Hussain et al., 2017), som handlar om hur individer                

delar sina tidigare erfarenheter av företags produkter, varumärken eller tjänster mellan           

varandra (Hennig-Thurau et al., 2004). Bland annat har Hennig-Tharu et al. (2004) undersökt             

vilka motiv det finns som driver individer till att generera “electronic word-of-mouth” på             

olika digitala kommunikationskanaler. Även fast forskning genomförts om vad som influerar           

individer till informationsdelning, menar Kumar (2017) att det finns begränsad förståelse för            

hur beteendet påverkar företag.  

 

Företag har idag ett ökat behov av att mäta interaktionen mellan individer och företag som               

sker i digitala kommunikationskanaler för att kunna bedöma resultatet av sin digitala            

marknadsföringen. Företag som mäter interaktionens utfall kan optimera sin digitala          
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marknadsföring, vilket gynnar verksamheten. För att mäta detta kan företag använda verktyg            

för webbanalys (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Det har tidigare genomförts omfattande           

forskning om webbanalys (Phippen, Sheppard & Furnell, 2004; Kent, et al., 2011; Loftus,             

2012; Järvinen & Karjaluoto, 2015; Saura, Palos-Sánchez & Suárez, 2017), som bland annat             

används för att mäta antalet besökare till webbplatser (Plaza, 2009). Den här informationen är              

betydande, då insamlad data kan användas av företag som fördelar på marknaden (Erevelles,             

Fukawa & Swayne, 2016). Kumar (2017) menar att det är svårt för företag att bedöma               

resultatet av investeringar i digital marknadsföring utan att mätningar genomförs.  

 

Det var Madrigal (2012) som först lyfte det rådande problem på marknaden som han sen kom                

att benämna “dark social”. Problemet grundar sig i att verktyg för webbanalys är begränsade,              

eftersom det i många fall inte går att se var uppmätt trafik härstammar från (Kumar, 2017).                

Kumar (2017) menar att marknadsförare i dagsläget förväntar sig kunna extrahera data från             

webbanalys som kan användas för att bedöma kvaliteten av besökare på webbplatser. Det här              

användandet av data försvåras av fenomenet eftersom en stor del av uppmätt data inte kan               

analyseras. 

 

Studien redogör för fenomenet “dark social” med koppling till företag inom modebranschen            

och produkter som dessa företag säljer. Den här inriktningen är speciellt intressant eftersom             

produkterna som företag inom modebranschen säljer ofta genererar ett högt engagemang,           

vilket genererar delningar av internetlänkar i digitala kommunikationskanaler (Wolny &          

Mueller, 2013). Detta resulterar i trafik till företags webbplatser som klassificeras som “dark             

social” (Nielsen, 2014). 

 

Här synliggörs ett teoretiskt gap (Alvesson & Sandberg, 2011) där ytterligare forskning            

skulle kunna komplettera de befintliga studier som genomförts om “dark social” (Kumar,            

2017) med inriktning mot modebranschen. Detta genom att bringa en förståelse för hur             

fenomenet påverkar företagens digitala marknadsföring. Det här är intressant att redogöra för            

eftersom Kumar (2017) menar att förståelsen för hur företag påverkas av fenomenet är             

bristfällig. 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att redogöra för hur företag inom modebranschen påverkas av fenomenet             

“dark social” ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Med grund i det teoretiska gap som lokaliserats har följande forskningsfråga formulerats.  

 

Hur påverkas företag inom modebranschen av fenomenet “dark social” ur ett digitalt            

marknadsföringsperspektiv? 
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2. Litteraturstudie  

Följande kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet är ämnat att ge           

läsaren förståelse för den teori som studien grundar sig på. Här behandlas teorier om              

högengagemangsprodukter, webbanalys, “electronic word-of-mouth” och “dark social”.  

 

2.1. Högengagemangsprodukter 

Individer visar olika högt engagemang för produkter. Högengagemangsprodukter omfattar         

ofta produkter som köps sällan, är dyra, är kopplade till den personliga identiteten eller              

medför en uppfattad hög risk (Wolny & Mueller, 2013; Baker & Saren, 2016). Vidare              

klassificeras ofta produkter som är komplexa eller synliga för omgivningen som           

högengagemangsprodukter. Engagemanget som individer visar för olika produkter, står i          

direkt relation till hur betydande individerna anser att produkterna är för dem och anses av               

psykologer vara en sammansättning som är kopplad till personlig relevans (Baker & Saren,             

2016). Högengagemangsprodukter genererar stora mängder konversation på internet (Wolny         

& Mueller, 2013) vilket företag kan ta vinning av på sociala medier genom att generera               

engagemang för deras produkter (Evans & McKee, 2010). Företag tar vinning av detta genom              

att befintliga kunder kan generera nya kunder, när individer kommunicerar med varandra            

(Evans & McKee, 2010).  

 

Vid beslutsfattande spenderar individer både tid och kraft på högengagemangsprodukter. Här           

fokuserar individer på att söka efter information genom externa kanaler, för att samla in              

underlag som används för att utvärdera olika produktalternativ. Beteendet uppstår hos           

individer när de uppfattar att produkter medför risker som kan ha negativa konsekvenser,             

vilka karaktäriseras av att vara funktionella, ekonomiska, sociala eller personliga (Baker &            

Saren, 2016). Antalet sökningar efter information som individer utför beror på dess            

involvering i att lösa ett problem (Baker & Saren, 2016). Ur ett marknadsföringsperspektiv             

kan individers intresse för att söka efter produktrelaterad information sammankopplas med           

graden av engagemang som individer visar för olika produkter (Baker & Saren, 2016). Det är               

därför till marknadsförares intresse att dela in individer i grupper efter vilket engagemang de              

visar för olika produkter. Detta för att förstå vilka produkter olika individer visar högt              

engagemang för, och därav vilken typ av marknadsföring de med stor sannolikhet kommer ha              

förmågan att uppfatta (Baines, Fill & Rosengren, 2017).  
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Lågengagemangsprodukter kopplas till låga nivåer av uppfattad risk hos individer, och           

karaktäriseras av att produkterna köps ofta, är billiga eller har en låg koppling till personlig               

relevans. När individer köper denna typ av produkter kommer de inte motiveras till att              

spendera varken mycket tid eller kraft på att söka information om produktalternativen (Baker             

& Saren, 2016).  

 

2.1.1 Engagemang för produkter som säljs av företag inom modebranschen 

Mode är en kraftfull social symbol som används för att skapa identiteter hos både enskilda               

individer och grupper (Wolny & Mueller, 2013). Mode omfattar i stort sätt alla produkter där               

stil är ett viktigt nyckelelement. Modebranschen omfattar flertalet produktsegment,         

exempelvis kläder, smycken och skor (Macchion et al., 2016). Företag som säljer någon av              

dessa produkter ingår därför inom modebranschen. Produkter som säljs av företag inom            

modebranschen kan kopplas till individers bild av sig själva, vilket skapar personlig relevans.             

Individer visar ett bestående engagemang för dessa produkter. Engagemanget för produkter           

som säljs av företag inom modebranschen klassificeras ofta som högt. Tidigare forskning            

pekar på att individer som visar ett högt engagemang för produkter som säljs av företag inom                

modebranschen med stor sannolikhet är intresserade av mode (Wolny & Mueller, 2013).  

 

Eftersom engagemanget för mode ofta klassificeras som högt, genereras mycket          

kommunikation om produkter som säljs av företag inom modebranschen. Detta sker ofta            

genom att individer delar information med varandra i digitala kommunikationskanaler,          

exempelvis sociala medier. Det är svårt att mäta det sociala värdet av produkter som säljs av                

företag inom modebranschen, vilket skulle kunna vara ett av motiven till den omfattande             

kommunikationen som sker. Individer som delar denna typ av information mellan varandra            

med detta motiv, förväntar sig att få återkoppling och råd inför köp av produkterna (Wolny &                

Mueller, 2013). 

 

2.2 Webbanalys 

Digitaliseringen har resulterat i en ökning av information som gjorts tillgänglig för            

marknadsförare (Baines, Fill & Rosengren, 2017). Behovet hos marknadsförare att spåra och            

mäta den ökade interaktionen mellan individer och företag i digitala kanaler har blivit allt              
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viktigare för att kunna utvärdera resultatet av marknadsföring (Järvinen & Karjaluoto, 2015).            

Mätning av data är betydelsefull då man utan detta inte kan styra resurser effektivt (McAfee               

& Brynjolfsson, 2012). Insamling och analys av data från webben har resulterat i tillgång till               

en stor mängd värdefull kundinformation (Chen, Chiang & Storey, 2012). Denna insamlade            

data är dock oanvändbar om företag inte förstår den (Phippen, Sheppard & Furnell, 2004).  

 

Individers sociala beteende genererar idag mer data än någonsin tidigare på internet.            

Samtidigt möjliggör avancerad webbanalys fler sätt för företag att dokumentera den           

information som tillgängliggjorts (Phippen, Sheppard & Furnell, 2004). Data kan användas           

av marknadsförare för att erhålla fördelar på marknaden (Erevelles, Fukawa & Swayne,            

2016). Datan som samlas in genereras av ett flertal olika källor som ständigt ökar (George,               

Haas & Pentland, 2016). Genom att kombinera data från olika källor kan en mer omfattande               

förståelse av individers sociala beteende erhållas, än vad som tidigare varit möjligt.            

Insamlingen av data bidrar även till förbättrade beslutsprocesser och resultat, eftersom           

företagsledningar bättre kan förstå sin egen verksamhet (Baines, Fill & Rosengren, 2017).  

 

Webbanalys genomförs med hjälp av verktyg som samlar in data som genereras av trafik till               

webbplatser. Datan som samlas in används för att optimera handlingar som hör till digital              

marknadsföring för att gynna verksamheten (Järvinen & Karjaluoto, 2015). Det är vanligt att             

ägare av webbplatser använder sig av verktyg för webbanalys. Dessa verktyg kan bland annat              

visa statistik på antalet besökare, varaktigheten av besök och vilka sidor som har flest besök.               

Ett väl använt verktyg för webbanalys är Google Analytics. Detta verktyg används främst för              

att det förser aktörer med data i tidsföljd, vilket ger detaljerad statistik av trafik till               

webbplatser. Den data som verktyget förser aktörer med, är exempelvis information om hur             

besökare lokaliserar sig till och hur de beter sig på webbplatser. Insikterna kan användas av               

aktörer för att förbättra webbplatsers innehåll och utformning (Plaza, 2009).  

 

Målet med att arbeta med avancerad webbanalys är att förstå individers relation till företags              

webbplatser (Phippen, Sheppard & Furnell, 2004). Genom att analysera datan som samlas in             

kan företag hitta gömda mönster (Erevelles, Fukawa & Swayne, 2016). Företag kan även             

analysera kundtransaktioner med hjälp av webbanalys (Chen, Chiang & Storey, 2012). De            

företag som beräknar sin webbplats framgång efter antalet kunder, måste förstå hur kunderna             
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interagerar med deras webbplatser. Detta för att vid ett senare skede kunna utveckla             

kundbaserade mått, istället för mått som endast är baserade på företaget (Phippen, Sheppard             

& Furnell, 2004).  

 

2.3 “Electronic word-of-mouth” 

Begreppet “word-of-mouth” handlar om hur individer kommunicerar sina tidigare         

erfarenheter av företags produkter, varumärken eller tjänster till andra individer (Parment,           

2015; Baines, Fill & Rosengren, 2017). Här tenderar individer att influeras av varandras             

åsikter och köpval genom social interaktion (Weitzl, 2016). “Word-of-mouth” kan användas           

av individer för att antingen få information inför ett köp, eller för att stärka sina egna                

köpbeslut (Baines, Fill & Rosengren, 2017). Interaktionen sker endast oralt genom direkt            

kommunikation mellan individer, och upplevs av mottagaren som icke-kommersiell (Baker &           

Saren, 2016). Denna interaktion sker därav utan att individer ombeds av företag att             

kommunicera (Parment, 2015), vilket medför en hög kredibilitet hos individen som startar            

kommunikationen. Företag behöver därför inte betala någonting för att kommunikation          

mellan individer ska uppstå. I jämförelse med betald annonsering anses “word-of-mouth”           

vara mer kraftfull eftersom individer influeras av varandra (Baines, Fill & Rosengren, 2017).             

Denna typ av kommunikation mellan individer har uppvisat god effekt eftersom den upplevs             

genuin (Parment, 2015). Effekten av “word-of-mouth” är speciellt betydande vid          

kommunikation som berör högengagemangsprodukter, som kan medföra ett högt ekonomiskt          

och socialt risktagande (Parment, 2015). “Word-of-mouth” har sedan lång tid tillbaka           

identifierats som ett betydande inslag inom marknadsföring, på grund av dess direkta            

påverkan av individers köpbeslut (Weitzl, 2016). Samtidigt har “word-of-mouth” tidigare          

ansetts som något negativt. Det här var under en period då det genererades mycket negativ               

interaktion mellan individer som ledde till skadliga effekter för företag. Idag arbetar företag             

aktivt med att generera positiv “word-of-mouth” som ett sätt för att sticka ut på marknaden               

(Baines, Fill & Rosengren, 2017). Kommunikationen mellan individer kan alltså både bestå            

av positiva och negativa påståenden (Hennig-Thurau et al., 2004).  

 

Internet har medfört så att individers sociala beteende har förändrats och utvecklats till nya              

former. Kommunikation som sker mellan individer angående tidigare erfarenheter av företags           

produkter, varumärken eller tjänster i digitala kommunikationskanaler som sociala nätverk,          
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benämns som “electronic word-of-mouth” (Baker & Saren, 2016; Baines, Fill & Rosengren,            

2017). Denna typ av interaktion sker bortom den tidigare traditionella formens begränsningar,            

eftersom den antagit en ny elektronisk form (Baker & Saren, 2016). Denna form av              

interaktion karaktäriseras av dess stora volym och räckvidd till en stor publik av individer              

under en kort period via internet (Hennig-Thurau et al., 2004; Baker & Saren, 2016). Vid               

kommunikation delas information mellan individer genom olika digitala        

kommunikationskanaler som exempelvis e-mail, bloggar, forum och hemsidor. Eftersom         

kommunikationsnätverk av individer har blivit allt större har företags förmåga att nå ut med              

sitt budskap effektiviserats (Hennig-Thurau et al., 2004; Thorson & Rodgers, 2006;           

Kietzmann & Canhoto, 2013). Företag använder exempelvis humoristiska meddelanden, spel          

och videoklipp för att generera “electronic word-of-mouth”, som uppstår när individer delar            

detta vidare till andra via digitala kommunikationskanaler. Företag riktar denna typ av            

marknadsföring mot individer som antas ta rollen som opinionsledare, för att influera andra             

inom sin närmaste krets av individer (Baines, Fill & Rosengren, 2017). Vid jämförelse av              

“word-of-mouth” och “electronic word-of-mouth”, så skapas digitala fotsteg som kan kopplas           

till individer vid kommunikation i digitala kommunikationskanaler. Detta möjliggör för          

marknadsförare att spåra och mäta upp mönster, spridning och dess effekter (Baker & Saren,              

2016). Individer kan kommunicera med varandra på många olika sätt i digitala            

kommunikationskanaler vilket genererar stor medvetenhet och uppmärksamhet (Kiecker &         

Cowles, 2002).  

 

Produkter som säljs av företag inom modebranschen sprids ofta genom nätverkseffekter som            

kan uppstå i digitala kommunikationskanaler som sociala medier. Kommunikationskanaler         

som består av visuella element har blivit viktiga för många varumärken eftersom dessa kan ta               

vinning av nätverkseffekterna som uppstår. Nätverkseffekterna kan användas för att sprida           

den önskade bilden av varumärket. Företag kan bättre förstå hur de kan influera individer till               

att föra kommunikation mellan varandra genom att fokusera på motiven för att generera             

“electronic word-of-mouth” (Wolny & Mueller, 2013). Genom att identifiera och kartlägga           

denna underliggande motivation kan företag förstå och anpassa sin verksamhet på internet.            

Företag kan på så sätt påverka individers val- och köpbeteenden (Ismagilova et al., 2017).              

Det finns fyra olika motivationsfaktorer till “electronic word-of-mouth”. Individer som          

interagerar genom denna form av kommunikation har ofta behov av social interaktion,            
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ekonomiska incitament och potential för att förbättra sitt egenvärde. Det finns även en oro för               

andra individers åsikter (Baker & Saren, 2016). Denna motivation varierar mellan olika            

individer vid olika situationer (Baines, Fill & Rosengren, 2017).  

 

2.4 Fenomenet “dark social”  

De verktyg som används för webbanalys är begränsade med avseende på den data som kan               

mätas upp. Nielsen (2014) liknar datan som idag kan mätas från digitala            

kommunikationskanaler med “toppen av ett isberg”. Program för webbanalys är bristfälliga,           

eftersom trafik till webbplatser ofta presenteras på ett felaktigt sätt då den visas som “direkt”,               

“inskriven” eller “bokmärkt”. Den bakomliggande anledning till detta är att programmen för            

webbanalys inte kan skilja på olika typer av data på ett rättvisande sätt (Madrigal, 2012). När                

individer följer internetlänkar från exempelvis sociala medier till en webbplats, kan antalet            

besökare beräknas från den specifika kanalen. I många fall går det dock inte att se var                

uppmätt trafik härstammar från. Större delen av de digitala delningar som sker mellan             

individer genererar trafik som klassificeras som “dark social”, och uppstår huvudsakligen när            

individer följer internetlänkar som delats genom exempelvis email, snabbmeddelanden eller          

mobilapplikationer (Nielsen, 2014). “Dark social” uppstår även när individer följer länkar           

från “säkra hemsidor” till “osäkra hemsidor” (Madrigal, 2012). Vidare uppstår fenomenet av            

inlägg på forum och andra svårtillgängliga digitala utrymmen (Nielsen, 2014).  

 

Forskning har visat att användargenererat innehåll har vuxit markant och att det har en              

avgörande roll vid influerandet av individers beslutsprocesser (Kumar, 2017). Individer          

genererar dagligen ett stort digitalt avtryck när de rör sig på internet. Denna stora volym data                

genereras när individer delar information med varandra i digitala kommunikationskanaler och           

handlar produkter på internet (Nielsen, 2014). 

 

2.4.1 Faktorer som genererar “dark social” 

Kumar (2017) har utformat en konceptuell modell (se figur 1) som är baserad på teorin om                

social kognition, och teori om socialt kapital för att undersöka de sociala beteenden och              

nätverk som resulterar i individers generering av “dark social”. Faktorer som ger upphov till              

“dark social” är strukturellt socialt kapital, relationsbaserat socialt kapital, kognitivt socialt           

kapital, miljöfaktorer och personliga faktorer (Kumar, 2017) .  
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Figur 1: A general conceptual model on dark social (Kumar, 2017) 

Modellen har avbildats och översatts från engelska till svenska  

 

 

Vidare förklarar Kumar (2017) beståndsdelarna av dessa olika faktorerna. Strukturellt socialt           

kapital består av strukturella sociala band och relationsbaserat socialt kapital på tillit,            

ömsesidiga normer och identifikation mellan individer aktiva i digitala         

kommunikationskanaler. Kognitivt socialt kapital består av delat språk och delad vision           

mellan dem, medans miljöfaktorer är baserat på storlek av socialt nätverk och styrka av              

sociala band. Slutligen består personliga faktorer av självförmåga och förväntat utfall. Med            

förväntat utfall menas det att individer är mer benägna att utföra vissa handlingar vid positiva               

motiv och när utfallet värdesätts högt. Självförmåga definieras som individens bedömning av            

sin förmåga att organisera och utföra handlingsplaner som är nödvändiga för att utföra vissa              

aktiviteter (Kumar, 2017).  
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2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 

I litteraturstudien studeras teorier om högengagemangsprodukter, webbanalys,       

“electronic-word-of-mouth” och “dark social”. Forskare menar att produkter som uppfattas          

medföra en hög risk klassificeras som högengagemangsprodukter (Wolny & Mueller, 2013;           

Baker & Saren, 2016). Företag inom modebranschen säljer ofta produkter som kategoriseras            

som högengagemangsprodukter, vilka tenderar att generera en stor mängd kommunikation          

mellan individer i digitala kommunikationskanaler (Wolny & Mueller, 2013). Här genereras           

“electronic word-of-mouth” när individer kommunicerar om tidigare erfarenheter av företags          

produkter, varumärken eller tjänster (Baker & Saren, 2016; Baines, Fill & Rosengren, 2017).             

Trafik till webbplatser genererar data som företag kan analysera med verktyg för webbanalys.             

Datan kan sedan användas för att optimera den digitala marknadsföringen (Järvinen &            

Karjaluoto, 2015). Dessa verktyg kan bland annat visa statistik på antalet besökare,            

varaktigheten av besök och vilka sidor som har flest besök (Plaza, 2009). I många fall går det                 

inte att mäta upp var trafik härstammar från eftersom verktygen för webbanalys är begränsade              

med avseende på den data som kan analyseras. Den trafik som genererar data som inte går att                 

analysera benämns som “dark social” och uppstår huvudsakligen när individer följer           

internetlänkar som delats genom exempelvis email, snabbmeddelanden eller        

mobilapplikationer (Nielsen, 2014). Det finns flera faktorer som genererar fenomenet “dark           

social”. Dessa är strukturellt socialt kapital, relationsbaserat socialt kapital, kognitivt socialt           

kapital, miljöfaktorer och personliga faktorer (Kumar, 2017). 
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3. Metod 

Följande kapitel redogör för hur studiens empiriska resultat framställdes. Kapitlet innehåller           

studiens vetenskapsteoretiska perspektiv, genomförande, forskningsetiska reflektioner och en        

bedömning av studiens genomförande.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Forskning grundas i ett antal sammanlänkade antaganden om världen som formas till ett             

vetenskapligt paradigm och skapar en världsbild (Slevitch, 2011). Paradigm används för att            

beskriva uppsättningar av åsikter och föreskrifter som påverkar forskare i en viss disciplin             

beträffande det som ska studeras. Det visar även på hur forskningen konkret ska utföras och               

hur resultaten ska tolkas. Denna studie befinner sig inom det tolkande paradigmet där             

förståelse måste grundas i den erfarenhet som studiens respondenter har (Bryman & Bell,             

2013). Den sociala verkligheten präglas av individers synsätt, intressen och syften.           

Deltagarna av den sociala verkligheten återskapar kontinuerligt deras subjektiva förståelse av           

den. Därför kan man endast förklara hur deltagarna uppfattar och tolkar den sociala             

verkligheten (Slevitch, 2011). Författarna av studien anser att detta perspektiv är väl lämpat             

för studien i relation till dess problematisering, syfte och forskningsfråga.  

 

3.1.1 Val av metod  

Studien antar en kvalitativ metod för att samla in relevant data på ett tillfredsställande sätt, i                

relation till studiens problematisering, syfte och forskningsfråga. Den kvalitativa metodens          

syfte är att finna kategorier, modeller eller beskrivningar som ger förklaringar till fenomen i              

individers omvärld (Olsson & Sörensen, 2012). Vid användande av en kvalitativ metod utreds             

respondenternas subjektiva förståelse av ett fenomen. Här blir antalet respondenter irrelevant,           

eftersom fokus vanligtvis ligger vid att förstå ett mindre antal respondenters referensramar            

och världsbilder. Data som samlas in från respondenter bedöms efter hur viktig deras             

information är med hänsyn till vad som undersöks (Slevitch, 2011).  

 

Studien använder ett abduktivt angreppssätt, vilket innebär en växelverkan mellan induktion           

och deduktion (Olsson & Sörensen, 2011). Induktion innebär att teori utvecklas från resultat             

av genomförd forskning. Deduktion innebär att forskning utvecklas från teorier (Bryman &            

Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Det abduktiva angreppssättet används delvis för att             
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studien baseras på tidigare forskning om fenomenet som undersöks. Vidare används även            

detta angreppssätt eftersom förhoppningen är att studien ska producera teorier utvecklade från            

forskningens resultat.  

 

3.1.2 Forskningsdesign  

Valet av forskningsdesign speglar ramen som används för insamling och analys av data.             

Studien använder en kvalitativ tvärsnittsdesign. Detta val motiveras av att den typiska formen             

av denna forskningsdesign genomförs med kvalitativa intervjuer. Vidare ansåg studiens          

författare att detta val var det mest lämpade, eftersom olika individer och organisationer             

studerades för att framställa mönster mellan olika variabler vid ett bestämt tillfälle i tiden.              

Vid valet av studiens forskningsdesign beaktades även dess analysnivå. Denna nivå bestäms            

av vilka analysenheterna är, och kan delas in som individer, grupper, organisationer eller             

samhällen. Varje specifikt fall som inkluderas i studien utgörs av en respondent från ett utvalt               

företag (Bryman & Bell, 2013). Studien utgår därför från analys på både individ- och              

organisationsnivå, eftersom utvalda individer både representerar sig själva och         

organisationerna de arbetar inom.  

 

3.2 Studiens metod  

Avsnittet behandlar studiens urval av respondenter, avgränsningar, datainsamling och         

dataanalys. Genom avsnittet ges läsaren förståelse för hur och varför särskild data samlats in              

och hur den analyserats.  

 

3.2.1 Urval av respondenter  

Studien utgår från ett icke sannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet av respondenter inte             

skett slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Den form av icke            

sannolikhetsurval som använts för studien är ett subjektivt urval. Detta för att studiens             

författare själva kunnat bestämma vilka respondenter som inkluderats i studien.          

Urvalsmetoden ansågs mest lämpad eftersom studiens författare sökte respondenter med          

särskilda erfarenheter och kunskaper (Denscombe, 2016). För att angripa fenomenet som           

studien handlar om med hög kredibilitet valde studiens författare att inkludera respondenter            

som antingen var specialister inom digital marknadsföring eller nyckelpersoner inom          

marknadsavdelningen på företag inom modebranschen.  
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I studien deltar totalt fem respondenter, varav tre är specialister inom digital marknadsföring             

och två är nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag inom modebranschen.          

Författarna av studien gjorde antagandet att specialisterna har en bredd av värdefulla            

erfarenheter och kunskaper eftersom de är insatta i utvecklingen av digital marknadsföring.            

Detta resulterade i att majoriteten av respondenterna som valts ut är specialister inom digital              

marknadsföring. Nyckelpersoner inkluderas i studien för att få en inblick i hur företagen inom              

modebranschen förhåller sin digitala marknadsföring till fenomenet i praktiken. Genom att           

inkludera både specialister och nyckelpersoner i studien kunde författarna ta in respondenter            

med olika bakgrunder. Detta för att ta del av deras olika uppfattning om fenomenet med               

koppling till digital marknadsföring och företag inom modebranschen. 

 

3.2.3 Datainsamling  

Studiens data har samlats in genom både intervjuer och frågeformulär, vilket är lämpade             

forskningsmetoder för studiens kvalitativa angreppssätt. Intervjuer är en lämplig         

forskningsmetod när forskare vill erhålla en djupgående förståelse för respondenternas          

åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). Genom studien har          

semistrukturerade intervjuer använts, vilket motiveras av att studiens författare uppnår en           

flexibilitet i intervjuerna. Här ges respondenter möjligheten att utförligt klargöra sina           

uppfattning om ämnet som undersöks (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). En del av              

intervjuerna har genomförts per telefon, vilket motiveras av att det är tidseffektivt samtidigt             

som respondenter ofta är upptagna. Samtliga intervjuer har spelats in, eftersom det är svårt att               

hinna skriva ned exakt allt som respondenter förmedlar under en intervju (Bryman & Bell,              

2013). Vidare har samtliga ljudinspelade intervjuer transkriberats för att enkelt kunna           

analysera den insamlade datan (Denscombe, 2016). Intervjuerna har utgått från två olika            

intervjuguider (se bilaga 2 och 3) som studiens författare sammanställt. Dessa intervjuguider            

innehåller flera teman med olika frågeställningar som utformats för att vara tydliga och ej              

ledande (Bryman & Bell, 2013). Frågeformulär bestående av samma frågor (se bilaga 2 och              

3) som ställdes under intervjuerna, skickades till några av respondenterna som inte hade             

möjlighet att ställa upp på någon intervju (Denscombe, 2016). Studien har avgränsats till att              

inhämta empiri från respondenter i Sverige som antingen är specialister inom digital            

marknadsföring eller nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag inom        
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modebranschen. Studien fokuserar på kommunikation som sker mellan individer i digitala           

kommunikationskanaler om högengagemangsprodukter som säljs av företag inom        

modebranschen.  

 

3.2.3.1 Presentation av studiens respondenter 

Respondenterna hålls anonyma efter önskemål. Därav presenteras varje respondent med en           

siffra som motsvarar den ordning vi genomfört intervjuerna. I avsnittet presenteras           

respondenterna kortfattat utan att den utlovade anonymiteten bryts.  

 

3.2.3.1.1 Specialister inom digital marknadsföring  

Avsnittet presenterar kortfattat samtliga respondenter som författarna valt att benämna som           

specialister inom digital marknadsföring. Dessa respondenter kommer inte från företag inom           

modebranschen. För att presentera respondenterna på ett enkelt vis, benämns dessa som            

“Respondent D” med efterföljande numrering. 

 

Respondent D1 

Respondenten är anställd på en internationell byrå som arbetar med digital marknadsföring på             

sociala medier. Respondenten har tio års erfarenhet av digital marknadsföring. 

 

Respondent D2  

Respondenten är anställd på stort internationellt företag och arbetar med digital           

marknadsföring. Respondenten har åtta års erfarenhet av digital marknadsföring.  

 

Respondent D5  

Respondenten var tidigare anställd på en nationell byrå med fokus på digital marknadsföring             

på sociala medier. Respondenten har ett år och fyra månaders erfarenhet av digital             

marknadsföring.  

 

3.2.3.1.2 Nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag inom modebranschen 

Avsnittet presenterar kortfattat samtliga respondenter som författarna valt att benämna som           

nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag inom modebranschen. För att         
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presentera respondenterna på ett enkelt vis, benämns dessa som “Respondent M” med            

efterföljande numrering. 

 

Respondent M3 

Respondenten är anställd på ett stort nationellt företag och har det huvudsakliga ansvaret för              

företagets marknadsföring. Respondenten har 19 års erfarenhet av marknadsföring varav tio           

månader är inom modebranschen.  

 

Respondent M4  

Respondenten är anställd på ett stort nationellt företag och har det huvudsakliga ansvaret för              

företagets digitala marknadsföring. Respondenten har tre år och sex månaders erfarenhet av            

digital marknadsföring varav ett år är inom modebranschen.  

 

Tabell 1 - En översikt av respondenterna som inkluderats i studien  

(Kolumnen “Erfarenhet” redovisar hur många år respondenten arbetat med         

marknadsföring) 

Respondent Roll Erfarenhet Datainsamling 

D1 Specialist inom digital 

marknadsföring 

10 år Semistrukturerad fysisk 

intervju 

D2 Specialist inom digital 

marknadsföring 

8 år Digitalt frågeformulär 

M3 Nyckelperson inom 

marknadsavdelningen på ett 

företag inom modebranschen 

19 år Semistrukturerad 

telefonintervju 

M4 Nyckelperson inom 

marknadsavdelningen på ett 

företag inom modebranschen 

3 år och 6 

månader 

Semistrukturerad 

telefonintervju 

D5 Specialist inom digital 1 år och 4 Digitalt frågeformulär 
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marknadsföring månader 

 

3.2.4 Dataanalys  

Studiens empiriska data har analyserats genom tematisk analys som enligt Bryman & Bell             

(2013) är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativ dataanalys. För att tydliggöra kopplingen            

mellan det empiriska resultatet och litteraturstudien i analysen, används tematiserade          

rubriker. Dessa rubriker baseras på det olika delarna i litteraturstudien. Författarna av studien             

har använt denna analysmetod för att kunna genomföra en analys som bidragit till att studiens               

forskningsfråga kunnat besvaras. 

 

3.3 Bedömning av studiens genomförande  

Genomförandet av kvalitativa studier bedöms huvudsakligen av fyra kriterier; trovärdighet,          

pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2017).          

Det tas även hänsyn till kriteriet äkthet som en del av studiens bedömning (Bryman & Bell,                

2013).  

 

Studiens trovärdighet baseras på huruvida data som samlats in är exakta och träffsäkra. 

Däremot finns inte något definitivt sätt för kvalitativa forskare att bevisa att de fått 

fullständigt korrekta svar (Denscombe, 2017). Trovärdigheten baseras på huruvida andra 

individer godtar beskrivningar av en social verklighet (Bryman & Bell, 2013). 

Trovärdigheten av data kan bedömas genom bland annat respondentvalidering, som utförs 

genom att studiens respondenter får bekräfta data som samlats in (Bryman & Bell, 2013; 

Denscombe, 2017). Respondentvalidering har utförts genom att studiens respondenter 

mottagit en sammanställning av deras citat som inkluderats i studien, för att sedan granska 

och godkänna dessa.  

 

Studiens pålitlighet bedöms utefter huruvida andra forskare skulle kunna använda samma 

forskningsinstrument för att uppnå likvärdigt resultat och producera samma slutsatser. Det 

finns troligtvis inte något tillvägagångssätt för att definitivt påvisa detta. Dock kan andra 

forskare bedöma studiens pålitlighet genom att utvärdera återspeglade procedurer som 

använts för framställandet av resultat och slutsatser (Denscombe, 2017). För att uppnå 
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pålitlighet krävs tydliga och detaljerade beskrivningar av forskningsprocessen (Bryman & 

Bell, 2013; Denscombe, 2017). För att erhålla bedömning av studiens pålitlighet kan kollegor 

granska den presentation som framställts av forskningsprocessen i studien (Bryman & Bell, 

2013). Vid författande av studien har fokus legat vid att beskriva forskningsprocessen tydligt 

och detaljerat. Vidare har två kollegor låtits granska forskningsprocessen och givit 

konstruktiv kritik för att utveckla presentationen av denna. Detta har gjorts med förhoppning 

om att öka studiens pålitlighet.  

 

Det har även tagits hänsyn till överförbarhet, bekräftelsebarhet och äkthet vid studiens 

genomförande (Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2017). Detta har konkret gjorts genom att 

utforma en bred redogörelse för studiens empiri, agera i god tro för att uppnå en hög grad av 

objektivitet och arbeta för att skapa ett rättvisande kunskapsbidrag som kan användas av 

studiens respondenter.  

 

3.4 Forskningsetiska reflektioner  

Vid forskning som inkluderar subjektiva åsikter från respondenter, är det viktigt att            

forskningsdesign utformas med hänsyn till respondenterna. Detta för att ta ett etiskt            

ställningstagande. I grund och botten handlar det om att respondenterna ska skyddas från             

forskarens egna intressen (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2017). Eftersom studien           

genomförts med hjälp av intervjuer, har datainsamlingen skett från individer. I regel skapas             

ett behov av etisk granskning när individer inkluderas i forskning (Denscombe, 2017).  

 

För att ta ett etiskt ställningstagande, har vi valt att förhålla oss till fyra huvudprinciper vad                

gäller forskningsetiska koder. Den första principen handlar om att deltagarnas intressen ska            

skyddas, vilket innebär att deltagande i studien inte ska resultera i någon form av fysisk,               

psykologisk eller personlig skada. Den andra principen handlar om att deltagande i studien             

ska vara frivilligt, samt att deltagandet ska vara baserat på samtycke mellan forskare och              

respondenter (Denscombe, 2017). Här ligger det till vikt att respondenterna känner till            

forskarens verkliga roll, samt att respondenterna ges tillräckligt med information om studien            

för att kunna ta ett välgrundat beslut om deras deltagande (Bryman & Bell, 2013). Den tredje                

principen handlar om att forskare ska arbeta öppet och tydligt gentemot respondenterna. Det             
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är viktigt att det finns en transparens i studiens undersökning. Den fjärde principen handlar              

om att studien ska efterfölja nationell lagstiftning (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2017).  

 

Huvudprinciperna för forskningsetik har efterföljts genom att studiens författare vid          

intervjuerna och utskicken av frågeformulären varit tydliga mot respondenterna om studiens           

syfte och hur empirin ska hanteras och bearbetas. Vidare har detta gjorts genom att              

respondenterna mottagit en särskild blankett (se bilaga 1) för godkännande av deras            

deltagande i studien. Här har respondenterna givits valmöjligheten att förbli anonyma samt            

godkänna sina egna citat som inkluderats i studien innan den publiceras. Denna blankett             

upprepade vad författarna för studien redan berättat för respondenterna. Dock tydliggjorde           

blanketten studiens ramar och att författarna vid ett senare skede skulle ladda upp studien i               

offentliga kanaler.  
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4. Empiriskt resultat 

Följande kapitel innehåller en sammanställning av studiens empiriska resultat som          

genererats av respondenter genom intervjuer och frågeformulär.  

 

4.1 Hur uppfattar företag fenomenet “dark social”?  

Nedan presenteras respondenternas uppfattning av fenomenet “dark social” genom fyra delar.           

Dessa delar berör vad respondenterna anser att “dark social” är, vilka utmaningar som             

fenomenet för med sig, om det finns några lösningar på fenomenet och vilken framtidsutsikt              

respondenterna delar om fenomenet.  

 

4.1.1 Vad är “dark social”?  

De flesta av studiens respondenter har en gemensam uppfattning om vad fenomenet är. En av               

respondenterna hade dock aldrig hört begreppet. Respondenterna menar på att fenomenet           

“dark social” uppstår när användare av digitala kommunikationskanaler delar internetlänkar          

mellan varandra. En av respondenterna säger följande om fenomenet:  

 

“...många användare skickar länkar via WhatsUp, Facebook Messenger, Telegram         

Messenger eller andra chatt-plattformar. När en URL-kod skickas via dessa          

plattformar tappar marknadsförare förmågan att följa var trafiken kommer ifrån.” -           

Respondent D2 

 

En annan respondent säger följande om fenomenet:  

 

“Dark social är den data som man inte kan spåra till huvudkällan.” - Respondent D5 

 

4.1.2 Utmaningar som “dark social” för med sig 

En av utmaningarna som fenomenet för mig sig är enligt respondenterna svårigheten för             

företag att analysera investeringar i digital marknadsföring. En av respondenterna säger           

följande:  
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“Om 80% av trafiken inte riktigt går att härröra till en specifik källa - då vet vi inte                  

riktigt vad som gav effekt och vad som inte gav effekt. Den stora utmaningen är därav                

att man inte kan analysera korrekt. Vidare kan man heller inte optimera, det vill säga               

göra det bättre.” - Respondent D1  

 

En ytterligare utmaning som skapas är förväntningarna som utomstående parter inom ett            

företag har på marknadsavdelningen. En annan respondent säger följande:  

 

“Utmaningen blir att redovisa korrekt statistik för sociala medier. Detta är oerhört            

viktigt för dagens marknadsförare då vi hela tiden blir mötta med påståenden som             

“digital marknadsföring är framtiden, det går att mäta allt!”. En viss förväntan            

uppstår utanför avdelningen och statistiken från digital marknadsföring används i          

beslut av budget och investeringar.” - Respondent D2 

 

Vidare säger respondenten: 

 

“Problemet blir att marknadsförare som har exempelvis försäljningsmål eller         

trafikmål via vissa kanaler inte kan redovisa korrekt statistik. Det blir en skev bild av               

var kunderna finns och är aktiva med företaget. Ett worst-case scenario är att budget              

investeras i fel kanaler när man baserar besluten på statisk som inte är korrekt.” -               

Respondent D2 

 

Bristen på kunskap om fenomenet “dark social” anses även vara en utmaning i sig. En av                

respondenterna säger följande: 

 

“Sen även utmaningen som vi pratade om tidigare - den okunskapen som finns kring              

ämnet, vilket leder till att många inte ens vet att fenomenet “dark social” ens              

existerar, vilket gör att man aldrig kommer kunna göra någonting åt det.” -             

Respondent D1  

 

En ytterligare respondent styrker detta genom att säga följande: 
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“Jag skulle säga att det dels är en kunskapsfråga. Detta är ju så pass nytt, och det är                  

ingenting som man har grävt ned sig i och fokuserat på.” - Respondent M4  

 

4.1.3 Finns det några lösningar på “dark social”?  

Respondenterna är generellt sett överens om att det inte går att lösa problematiken kring              

fenomenet “dark social” som det ser ut idag. Här menar respondenterna att problemet grundar              

sig i användarnas digitala beteende i digitala kommunikationskanaler. En av respondenterna           

säger följande: 

 

“Det har diskuterats lösningar med URL-koder, men även om du kopplar dina            

URL-koder med så kallade “taggar”, så kan du aldrig styra hur användaren brukar             

länken, om hen rensar bort koden, skickar den via sms, e-mail, en messenger lösning              

eller lägger upp den på en annan användares Facebook-vägg. Det kommer vara upp             

till IT-företagen som levererar plattformar för analysverktyg och sociala medier att           

lösa det.” - Respondent D2  

 

En annan respondent framför ett förslag på hur företag kan arbeta bättre med fenomenet              

“dark social” än vad de gör idag:  

 

“Det går inte att lösa problemet, men man kan snarare göra arbetet kring fenomenet              

bättre istället för att inte göra någonting. En vanlig sak som jag rekommenderar att              

man gör, är att skapa specifika segment i sitt analysverktyg. På detta sätt isolerar              

man denna data så den hamnar själv, och sen så tittar man på vad som går att jobba  

med” - Respondent D1  

 

4.1.4 “Dark social” i framtiden 

Respondenterna är överens om att fenomenet “dark social” med stor sannolikhet kommer att             

öka i framtiden. En av respondenterna säger följande:  

 

“Sett ur ett framtida perspektiv, så finns det ju ingenting som säger att vårt beteende               

som skapar “dark social” kommer att minska, utan det är snarare tvärtom. Fortsätter             

utvecklingen som det gör nu så kommer detta med stor sannolikhet att öka, och det               
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finns ju därför en större utmaning framöver. Ju mer man belyser utmaningen med             

fenomenet “dark social”, så kommer det förhoppningsvis komma flera smarta          

lösningar som kan hjälpa företag att få bukt med det här problemet, vilket             

förhoppningsvis kan öka den interna medvetenheten. Förhoppningsvis leder det här          

till att den ökade medvetenheten även gör så att man hanterar utmaningarna.” -             

Respondent D1 

 

En annan respondent menar att företag alltid bör ha fenomenet “dark social” i beaktning när               

det skriver rapporter för att vara medvetna om att detta kan påverka deras genomförda              

mätningar:  

 

“Jag anser att företag bör förstå begreppet och att marknadsavdelningen alltid bör            

ha det i åtanke när de skriver en rapport.” - Respondent D2  

 

4.2 Hur kopplas webbanalys till “dark social”?  

Nedan presenteras respondenternas uppfattning av hur företags webbanalys kan kopplas till           

fenomenet “dark social” genom två delar. Den första delen handlar om hur viktigt             

respondenterna tycker det är att använda digitala mätningar för att utforma företags digitala             

marknadsföring. Den andra delen handlar om vilka problem respondenterna ser med           

verktygen som används för webbanalys.  

 

4.2.1 Mätningar av digitala kanaler vid utformandet av företags marknadsföring  

Respondenterna delar en positiv syn på mätningar som kan göras i digitala kanaler. En av               

respondenterna säger följande: 

 

“Det är väldigt tacksamt med digital marknadsföring för det går att mäta väldigt             

mycket...” - Respondent M3  

 

En annan respondent säger följande:  

 

“Ja precis, det gör vi ju. Det som jag var inne på innan, dels för att optimera                 

kampanjer och se vad som fungerade tidigare. Sedan skulle man ju kunna göra det              
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ännu mer, som sagt så kan man ju gräva ner sig i det jättemycket. Jag skulle                

exempelvis kunna göra det mer för vårt företag. Det är en liten resa att få ett företag                 

som är så traditionellt och få det digitala. Men vi på den digitala avdelningen arbetar               

med det.” - Respondent M4  

 

Vidare framgår det även vilket verktyg som respondentens företag använder för webbanalys:  

 

“Vi använder Google Analytics, det är det vi mäter i främst.” - Respondent M4  

 

4.2.2 Problem med verktyg för webbanalys 

Respondenterna som är insatta i fenomenet “dark social” menar att verktygen för webbanalys             

inte riktigt följer med i utvecklingen av individers digitala beteende. En av respondenterna             

säger följande:  

 

“Det är väldigt ofta som tekniken möjliggör så att vi kan ändra vårt beteende,              

exempelvis vad mobiltelefoner och Facebook Messenger, samt alla andra plattformar          

har gjort. Dessa enheter och plattformar har möjliggjort så att vi kan kommunicera             

på ett annat sätt idag, vilket vi också gör. Beteendet som har skapats har inte               

analysverktygen hängt med på, och det är därför “dark social” har uppkommit.” -             

Respondent D1 

 

Vidare säger respondenten att verktyget Google Analytics har några brister: 

 

“...Google Analytics har i många år varit ganska rörigt för många, och man har haft               

svårt att förhålla sig till det. Man accepterar bara att det är en väldigt stor andel                

klick som är direkttrafik från en länk. Alla med sunt förnuft bör förstå att det inte är                 

någon som själv skriver in en URL-kod som kan vara nästan flera meter lång. Här är                

det flera som accepterar detta och tänker att personer säkert ändå har skrivit in              

URL-koder för hand.” - Respondent D1 
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4.3. Hur kopplas “electronic word-of-mouth” till “dark social”?  

Nedan presenteras respondenternas uppfattning av hur “electronic word-of-mouth” kan         

kopplas till fenomenet “dark social” genom två delar. Den första delen handlar om hur              

respondenterna anser att trafik som klassificeras som “dark social” genereras. Vidare handlar            

den andra delen om företag medvetet arbetar med att generera “electronic word-of-mouth”            

när de skapar sin marknadsföring.  

 

4.3.1 Hur genereras “dark social”?  

Respondenterna är överens om att “dark social” genereras när individer delar internetlänkar            

med varandra i digitala kommunikationskanaler. En av respondenterna lyfter vad källan till            

detta kan vara: 

 

“Ja absolut, det är det som är källan till det, alltså att man delar saker med varandra                 

på ett sätt som inte UTM-taggningen kan hänga med på. Så det är absolut grunden i                

det.” - Respondent D1 

 

Vidare exemplifierar respondenten detta:  

 

“...skickar du till exempel en länk till mig på en mössa från H&M, och sen så klickar                 

jag på länken, så kommer jag direkt till mössans sida på webbplatsen.” - Respondent              

D1  

 

4.3.2 Genererar företag medvetet “electronic word-of-mouth”? 

En av respondenterna förklarar att fokus för vissa kampanjer är att generera “electronic             

word-of-mouth” med målet att skapa spridning:  

 

“Vi har vissa kampanjer som vi gärna vill ska bli lite mer virala eller starta ett                

engagemang. För dessa kampanjer har man haft i åtanke att den ska få bra              

spridning.” - Respondent M4 

 

Vidare exemplifierar respondenten detta:  
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“...vi hade faktiskt nu en kampanj i början på året, när det faktiskt var den främsta                

tanken. Sen är det ju inte så att detta är vårt absolut största fokus när vi arbetar, men                  

delvis tänker vi på det.” - Respondent M4  

 

Slutligen berättar respondenten att företaget arbetar med att rikta annonser mot individer som             

visat intresse för tidigare annonser, just för att generera “electronic word-of-mouth”:  

 

“Om man tänker på den kampanjen jag nämnde tidigare som vi körde i början av               

året, eftersom den passar in mest på detta. Absolut, det gör vi ju när vi byggde upp                 

den kampanjen så tänkte vi ju hela tiden på att det första kunden skulle se var det                 

engagerande, och sen så riktar vi ju annonser till den som har sett det engagerande,               

kanske på en annan annons, och på så sätt så försöker vi ju bygga det hela vägen.” -                  

Respondent M4 

 

4.4 Hur påverkas modebranschen av “dark social”?  

Nedan presenteras respondenternas uppfattning av hur modebranschen kan kopplas till          

fenomenet “dark social” genom tre delar. Den första delen handlar om varför modebranschen             

påverkas av fenomenet. Vidare handlar den andra delen om i vilken utsträckning            

modebranschen påverkas av fenomenet. Den tredje delen handlar om kopplingen mellan           

högengagemangsprodukter och modebranschen.  

 

4.4.1 Varför påverkas modebranschen?  

En av respondenterna berättar anledningen till att modebranschen är en av de branscher som              

påverkas mest av fenomenet “dark social”: 

 

“Jag skulle absolut säga att modeföretagen ligger högt upp på en skala av vilka typer               

av branscher som påverkas, kanske till och med allra högst upp. Detta kan bero på att                

deras produkter är så pass visuella vilket gör att det blir viktigt att dela mellan               

varandra hur produkter ser ut.” - Respondent D1  

 

Vidare beskriver respondenten att produkter som individer delar mellan varandra har tydliga            

fysiska attribut: 
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“Det är ju bara produkter och saker som har tydliga fysiska attribut som man delar.               

Exempelvis när man köper en lägenhet. Det skulle kunna vara en sån sak som gör att                

man frågar någon annan vad de tycker om den. Dock så köper man kanske en               

lägenhet tre gånger under sin livstid, medans man köper byxor kanske fem gånger om              

året.” - Respondent D1 

 

4.4.2 I vilken utsträckning påverkas modebranschen?  

En av respondenterna menar på att mycket stora delar av delningarna som sker mellan              

individer kopplat till modebranschen genererar trafik som klassificeras som “dark social”:  

 

“I branschen pratar vi om att så mycket som 80% av alla delningar mellan användare               

som klassificeras som “dark social”, alltså genom exempelvis sms, e-mail och           

messenger-program.” - Respondent D1 

 

4.4.3 Högengagemangsprodukter och modebranschen 

Respondenterna är generellt sett överens om att produkter som säljs av företag inom             

modebranschen klassificeras som högengagemangsprodukter. En av respondenterna menar        

att deras produkter genererar ett högt engagemang:  

 

“Engagemanget som mode genererar beror på hur man är och vilket intresse man             

har. Företagets produkter ligger lite dyrare till än medelsnittet. Jag skulle säga att             

våra produkter genererar ett ganska högt engagemang.” - Respondent M3 

 

En annan respondent menar vidare att engagemanget för deras produkter varierar mellan            

olika varumärken och produkter:  

 

“Vi märker att vissa kampanjer eller vissa produkter som vi marknadsför, får mycket             

mer av den typen av uppmärksamhet än andra…” - Respondent M4 

 

En av respondenterna belyser problematiken genom att säga: 

“När det kommer till produkter som har ett högt engagemang, så är det särskilt              

problematiskt.” - Respondent D5 
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5. Analys och diskussion 

Följande kapitel innehåller studiens analys och diskussion kopplat till det empiriska           

resultatet. Här görs sammanbindningar mellan teori från studiens litteraturstudie och det           

empiriska resultatet. 

 

5.1 Hur uppfattar företag fenomenet “dark social”?  

Respondenternas generella syn på vad “dark social” är för någonting delas med Nielsen             

(2014) som menar att fenomenet uppstår när individer följer digitala internetlänkar genom            

e-mail, snabbmeddelanden och applikationer, samt genom andra svårtillgängliga digitala         

utrymmen. Respondenterna menar att fenomenet “dark social” för med sig flera utmaningar.            

En av utmaningarna är att fenomenet gör det svårt för företag att analysera investeringar i               

digital marknadsföring. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att optimera sin digitala                

marknadsföring. Synen på utmaningarna delas med Kumar (2017) som menar att fenomenet            

“dark social” gör det svårt för företag att framställa kvalitén på webbplatsers besökare.             

Eftersom många besökare på webbplatser inte lämnar några spår efter sig menar Kumar             

(2017) att det blir svårt att veta vilka källor besökare kommer från. Ytterligare utmaningar              

som respondenterna pekar på är utomstående parters höga förväntningar på          

marknadsavdelningen, och att det finns en utbredd okunskap hos företag vad gäller            

fenomenet “dark social”. En av respondenterna (D2) menar att detta tillsammans med            

bristande mätningar skulle kunna leda till att investeringar i företags digitala marknadsföring            

görs i fel kanaler. Detta kan styrkas av Kumar (2017) som menar att företag som saknar                

strävan efter att åskådliggöra utmaningarna som fenomenet “dark social” för med sig löper             

risken att upprätta felaktiga strategier och ta felaktiga beslut. Utmaningarna som är kopplade             

till “dark social” lägger grund för problem för företags verksamheter. Okunskap om            

fenomenet som leder till felaktiga förväntningar för hur webbanalys kan användas, skulle            

kunna resultera i att investeringar i digital marknadsföring baseras på felaktiga grunder. Detta             

skulle kunna leda till minskad konkurrenskraft och lönsamhet eftersom det är marknadsföring            

som ofta driver företags försäljning. Dessa utmaningar skulle därför kunna resultera i            

negativa konsekvenser för företag i form av att verksamheterna går sämre.  
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Respondenterna är överens om att det inte finns någon direkt lösning på fenomenet “dark              

social”. En av respondenterna (D1) framför dock förslag på hur företag skulle kunna arbeta              

bättre med denna typ av trafik. Här menar respondenten (D1) att det finns funktioner för               

analysverktyg på webbplatser som kan dela upp data, vilket gör det enklare för företag att               

arbeta med det. Detta kan kopplas till Nielsen (2014) som menar på att företag skulle kunna                

dra stor nytta av att kunna använda sig av data som klassificeras som “dark social”. Detta                

skulle kunna vägleda marknadsförare i hur information kan riktas mot individer, vilket pekar             

på att företag bör genomföra insatser för att reda ut hur de kan arbeta bättre med data som                  

klassificeras som “dark social”. Om företag började med att dela upp insamlad data skulle de               

förhoppningsvis kunna erhålla en förståelse för hur de påverkas av fenomenet “dark social”.             

Med denna insikt skulle företagen förstå att statistik som är baserad på insamlad data bör               

användas med försiktighet. Detta för att göra mer välgrundade investeringar i digital            

marknadsföring. Det här är relativt enkla åtgärder som skulle kunna göras för att åstadkomma              

positiva resultat för verksamheter.  

 

5.2 Hur kopplas webbanalys till "dark social"? 

Respondenterna är överens om att det är viktigt och givande för företag att använda              

webbtrafik och webbanalys för att mäta sin digitala marknadsföring. Detta stöds av Baines,             

Fill & Rosengren (2017) som beskriver att digitaliseringen har skapat en stor tillgänglighet av              

information för marknadsförare. Vidare beskriver Järvinen & Karjaluoto (2015) att behovet           

hos marknadsförare att mäta resultatet av marknadsföring blivit allt viktigare. Detta genom            

att spåra och mäta interaktion mellan individer och företag. Samtidigt menar även Baines, Fill              

& Rosengren (2017) att digital data är viktig att använda, eftersom det inte går att styra det                 

som inte går att mäta. När stora mängder information mäts upp, är det viktigt för               

verksamheter att kunna använda dessa mätningar som stöd för att göra välgrundade            

investeringar i digital marknadsföring. Det här försvåras av “dark social” som gör att             

företagen inte kan se var en stor del av den uppmätta trafiken härstammar från. Om               

mätningarna är bristfälliga eller tolkas på ett felaktigt sätt bör inte dessa användas som stöd               

vid styrning av verksamheter. Att förlita sig på uppmätt data som är bristande är              

problematiskt. 
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Respondenterna menar att det finns problem med verktygen för webbanalys. Dessa problem            

har delvis uppkommit eftersom verktygen inte utvecklats i samma takt som individers digitala             

beteende. Detta kan styrkas av Phippen, Sheppard & Furnell (2004) som menar på att det               

genereras mer data än någonsin tidigare på internet på grund av individers beteende. En av               

respondenterna (D1) menar på att ett av problemen är att företag kan misstolka den data som                

visas i verktygen, eftersom datan presenteras på ett missvisande sätt. Detta stöds av Madrigal              

(2012) som upptäckte fenomenet “dark social”. Madrigal (2012) menar på att verktyg för             

webbanalys är bristfälliga eftersom trafik till webbplatser presenteras felaktigt. Vidare pekar           

Madrigal (2012) på att trafik ofta presenteras som “direkt trafik” eftersom verktygen för            

webbanalys inte kan skilja på trafiken på ett rättvisande sätt. Det faktum att mätverktygen              

inte utvecklats i samma takt som det digitala beteendet hos individer ställer till med problem               

för företag. Felaktigheterna i hur mätverktygen presenterar insamlad data skulle kunna leda            

till att beslut vad gäller digital marknadsföring görs på felaktiga grunder.  

 

5.3 Hur kopplas “electronic word-of-mouth” till “dark social”? 

Respondenterna som tidigare kände till fenomenet “dark social” menar att detta genereras            

genom att individer kommunicerar med varandra. Kommunikation mellan individer i          

klassificeras som “word-of-mouth” när den handlar om tidigare erfarenheter av företags           

produkter, varumärken eller tjänster, enligt Baines, Fill & Rosengren (2017). Baines, Fill &             

Rosengren (2017) menar vidare att denna typ av kommunikation kan användas av individer             

med syfte att samla in information inför ett köp. Vidare menar de att kommunikationen även               

kan användas för att stärka köpbeslut. Denna koppling stöds av en respondent (D1) som ger               

konkreta exempel på hur denna kommunikation uppstår mellan individer. En av           

respondenterna (M4) berättar att fokus för vissa kampanjer är att generera “electronic            

word-of-mouth” för att få en stor spridning av företagets marknadsföring. Detta fokus kan             

stödjas av Henning-Tharu et al. (2004) som menar på att “electronic word-of-mouth”            

karaktäriseras av dess stora volym och räckvidd till ett stort antal individer via internet.              

Vidare kan detta fokus och dess syfte styrkas av Baines, Fill & Rosengren (2017) som menar                

på att “word-of-mouth” anses vara mer kraftfullt än betald annonsering genom dess            

personliga influenser. Det är viktigt att dessa kampanjer byggs upp på rätt sätt. Företag bör               

kunna göra detta när “electronic word-of-mouth” genereras medvetet, som i detta fall.            

Anledningen till detta är eftersom kommunikationen som genereras mellan individer både           
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kan vara positiv och negativ, enligt Henning-Tharu et al. (2004). Företag som skapar dessa              

kampanjer vill gärna skapa spridning som kan gynna deras verksamheter. Frågan är om             

företag som skapar kampanjer med detta syftet har förståelse för vilka konsekvenser detta kan              

medföra. Om stora mängder “electronic word-of-mouth” genereras av kampanjer kan detta           

leda till ökad trafik som klassificeras som “dark social”. Fenomenet gör att det inte går att                

tyda var trafik härstammar från.  

 

Vidare kan karaktären hos “electronic word-of-mouth” kopplas till Kumar’s (2017) generella           

modell (se figur 1 under avsnitt 2.3.2) om hur “dark social” genereras. Kumar (2017) menar               

delvis på att “dark social” genereras av relationsbaserat socialt kapital, kognitivt socialt            

kapital och miljöfaktorer. Relationsbaserat socialt kapital är baserat på tillit, ömsesidiga           

normer och identifikation, medans kognitivt socialt kapital består av delat språk och delad             

vision hos individer. Vidare består miljöfaktorer av storlek på socialt nätverk och styrka i              

sociala band (Kumar, 2017). Eftersom “electronic word-of-mouth” kan kopplas till hur “dark            

social” skapas genom dessa tre olika faktorer, innebär detta att fenomenet och dess             

utmaningar bör öka när det blir enklare för individer att kommunicera. Detta skulle kunna ske               

exempelvis genom starkare relationer mellan individer, språk som växer sig större och            

växande sociala nätverk.  

 

5.4 Hur påverkas modebranschen av "dark social"? 

Modebranschen är en av branscherna som påverkas mest av fenomenet “dark social”,            

eftersom produkterna som företagen säljer delas i hög frekvens mellan individer.           

Anledningen till detta är att dessa produkter är så pass visuella. Resonemanget stöds av              

Wolny & Mueller (2013) som menar att individer använder mode för att skapa identiteter hos               

både individer och grupper. På grund av detta är mode en kraftfull social symbol som               

individer kommunicerar till varandra. Vidare menar Baker & Saren (2016) att individer visar             

ett högt engagemang för produkter som är publikt synliga. Fortsättningsvis menar Wolny &             

Mueller (2013) att högengagemangsprodukter genererar stora mängder konversation via         

internet. En av respondenterna (D1) pekar vidare på att produkter som har tydliga fysiska              

attribut delas mellan individer i hög frekvens. Detta resonemanget stöds av Wolny & Mueller              

(2013) som menar på att individer visar ett bestående engagemang för produkter som kan              

kopplas till deras självbild. Vidare menar Wolny & Mueller (2013) att produkter som säljs av               
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företag inom modebranschen kopplas till individens bild av sig själva. En av respondenterna             

(D1) berättar att en stor andel av trafik till webbplatser som ägs av företag inom               

modebranschen klassificeras som “dark social”. Detta stöds av Wolny & Mueller (2013) som             

menar på att det genereras en stor frekvens kommunikation om produkter som säljs av företag               

inom modebranschen, eftersom dessa ofta klassificeras som högengagemangsprodukter. Ofta         

sker denna kommunikation genom sociala medier, enligt Wolny & Mueller (2013). Vidare            

menar Wolny & Mueller (2013) att ett av det bakomliggande motiven till denna omfattande              

kommunikationen skulle kunna vara att det är svårt att bedöma det sociala värdet av specifika               

produkter som säljs av företag inom modebranschen. Här behöver individer dela produkter            

som säljs av företag inom modebranschen mellan varandra för att få återkoppling inför             

kommande köp. Eftersom företag inom modebranschen påverkas i stor omfattning av “dark            

social”, är det viktigt att dessa företag har förståelse och kunskap för hur fenomenet kan               

påverka deras verksamheter. Det är även viktigt att företagen förstå att modebranschen är             

speciellt utsatt för detta på grund av det höga engagemanget som individer visar för              

produkterna som säljs. Om konsekvenserna av “dark social” ignoreras, finns risken att            

företagens webbanalys används för att ta beslut på felaktiga grunder. 

 

Wolny & Mueller (2013) menar på att produkter kan delas in i olika grad av engagemang                

utifrån vilket engagemang som individer visar för produkterna. Enligt respondenterna          

klassificeras produkter som säljs av företag inom modebranschen som         

högengagemangsprodukter. Vidare menar Wolny & Mueller (2013) att så kallade          

högengagemangsprodukter omfattar bland annat produkter som är dyra eller är kopplade till            

den personliga identiteten. Här menar en av respondenterna (M3) att deras produkter            

genererar ett högt engagemang just för att dessa är dyrare än genomsnittet i branschen. En               

annan respondent (M4) menar att engagemanget som individer visar för deras bredd av             

produkter och varumärken varierar. Detta kan kopplas till Baker & Saren (2016) som menar              

på att individers visade engagemang är direkt kopplat till den vikt individer lägger till köpet.               

Eftersom engagemanget varierar från person till person, skulle det vara intressant för företag             

att ta reda på om det finns något mönster för vilka typer av individer som visar högt                 

engagemang för produkter som företag inom modebranschen säljer. Detta för att förstå vilka             

individer som genererar “dark social” genom att dela produkter till andra individer i digitala              
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kommunikationskanaler. Detta skulle även kunna leda till att företag förstår anledningen till            

att denna kommunikation genereras.  
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6. Konklusion 

Kapitlet består av studiens konklusion, kunskapsbidrag, begränsningar och förslag på vidare           

forskning.  

 

Studien syftade till att skapa kvalitativa insikter om “dark social” i koppling till             

modebranschens arbete med digital marknadsföring, genom att besvara forskningsfrågan: Hur          

påverkas företag inom modebranschen av fenomenet “dark social” ur ett digitalt           

marknadsföringsperspektiv? Svaret på forskningsfrågan är att företag inom modebranschen         

påverkas genom att fenomenet minskar möjligheten att optimera strategiska beslut inom           

digital marknadsföring. Företag bör bilda sig kunskap och förståelse för hur deras            

webbanalys påverkas av fenomenet “dark social” för att åtgärda detta. 

 

Genom att mäta och analysera data i digitala kanaler kan företag skapa sig ett mått på sin                 

digitala marknadsföring och förstå sina kunder. Mätningarna kan användas för att förbättra            

företags beslutsprocesser och resultat genom optimering av digital marknadsföring. Företag          

har tidigare förväntat sig att allt digitalt går att mäta, men så är idag inte fallet. Fenomenet                 

“dark social” påverkar företags möjligheter att analysera delar av den trafik som mäts upp på               

företags webbplatser med verktyg för webbanalys. Detta påverkar företags möjligheter att           

optimera sin digitala marknadsföring eftersom det inte går att se från vilka digitala kanaler en               

stor del av trafiken härstammar från.  

 

Studiens analys och diskussion av det empiriska resultatet indikerar att företag inom            

modebranschen påverkas i stor utsträckning av fenomenet. Produkterna som säljs av företag            

inom modebranschen genererar ofta ett högt engagemang, vilket i sin tur genererar en stor              

mängd “electronic word-of-mouth”. Dessa produkter har fysiska attribut som individer delar           

mellan varandra, vilket är det digitala beteende som skapar “dark social” och utmaningarna             

som det för med sig.  

 

Studien visar att företag inom modebranschen i dagsläget inte arbetar med utmaningarna            

som fenomenet för med sig kopplade till deras digitala marknadsföring. Eftersom           

modebranschen lyfts fram som en av dem som kan vara mest utsatta för problematiken är det                
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särskilt viktigt för dessa företag att öka sin kunskap och förståelse för “dark social” i               

framtiden. Om fenomenet ignoreras riskerar företag att genomföra investeringar i digital           

marknadsföring som är baserade på bristfälliga grunder, vilket skulle kunna leda till att             

företags konkurrenskraft och lönsamhet minskar. Det här eftersom digital marknadsföring          

driver företags försäljning.  

 

6.1 Kunskapsbidrag 

Förhoppningen med studien är att producera ett kunskapsbidrag som företag inom           

modebranschen kan ta stöd av för att bemöta fenomenet “dark social” i sitt arbete med och                

investeringar i digital marknadsföring. Kunskapsbidraget består av en redogörelse för vad           

fenomenet är och varför det kan påverka modebranschen. Det belyser även vilka utmaningar             

“dark social” för med sig och vilka framtidsutsikter som studiens respondenter ser för             

fenomenet inom modebranschen.  

 

6.2 Studiens begränsningar 

Den genomförda studien har en begränsning som bör adresseras. Studien begränsas av att inte              

fullt uppnå empirisk mättnad. Detta eftersom fler respondenter skulle kunna inkluderas i            

studien för att behandla fler infallsvinklar av “dark social” i koppling till modebranschens             

arbete med digital marknadsföring. Studiens empiriska resultat skulle då kunnat bringa en            

bredare förståelse för fenomenet och dess utmaningar och framtidsutsikter med denna           

inriktning.  

 

6.3 Vidare forskning  

Vidare forskning skulle kunna handla mer djupgående om det tekniska problemet som ligger             

bakom “dark social” för att bringa en utökad förståelse för detta. Det skulle även kunna               

handla om framtidsutsikterna för “dark social” och vilka aspekter som kommer vara            

betydande för fenomenets framtid. För vidare koppling till modebranschen skulle det kunna            

göras studier som behandlar olika marknadssegment av företag inom branschen.          

Avslutningsvis skulle det kunna utföras studier som tar in ett större omfång av respondenter              

för att skapa en bredare förståelse för fenomenet och utmaningarna som det för med sig och                

detta åter i koppling till modebranschen. 

 
 

36 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

Referenslista  

Akalamkam, K. & Mitra, J.K. 2018. Consumer Pre-purchase Search in Online Shopping:            

Role of Offline and Online Information Sources. Business Perspectives and Research, 6 (1):             

42-60. 

 

Alvesson, M. och Sandberg, J. 2011. Generating research questions through 

problematization. Academy of Management Review, 36 (2): 247–271. 

 

Baines, P., Fill, C. och Rosengren, S. 2017. Marketing. 4 uppl. Oxford University Press,              

Oxford.  

 

Baker, M. J. och Saren, M. 2016. Marketing Theory. 3 uppl. SAGE Publications Ltd,              

London.  

 

Bryman, A. och Bell, E. 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. Liber AB,            

Mamlö. 

 

Chen, H., Chiang, R. H. L. och Storey, V. C. 2012. Business Intelligence and Analytics:               

From Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, 36 (4): 1165-1188. 

 

Cheung, C. M. K., Lee, M. K. O. och Rabjohn, N. 2008. The impact of electronic                

word-of-mouth: The adoption of online opinions in online customer communities. Internet           

Research, 18 (3): 229-247. 

 

Chu, S., Leung, L. C., Hui, Y. V. och Cheung, W. 2007. Evolution of e-commerce web sites:                 

A conceptual framework and a longitudinal study. Information och Management, 44 (2):            

154-164.  

 

Cowles, D. L., Kiecker, P. och Little, M. W. 2002. Using key informant insights as a                

foundation for e-retailing theory development. Journal of Business Research, 55 (8):           

 
 

37 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

629-636.  

 

D'Aveni, R.A. 1998. Waking up to the new era of hypercompetition. The Washington             

Quarterly, 21 (1): 183-195. 

 

Denscombe, M. 2017. Forskningshandboken. 3 uppl. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

Erevelles, S., Fukawa, N. och Swayne, L. 2016. Big Data consumer analytics and the              

transformation of marketing. Journal of Business Research, 69 (2): 897-904. 

 

Evans, D. och McKee, J. 2010. Social Media Marketing. 1 uppl. Wiley publishing, Inc.,              

Indianapolis, Indiana.  

 

George, G., Haas, M. R. och Pentland, A. 2014. From the editors: Big data and management.                

Academy of Management Journal, 57 (2): 321-326.  

 

Hennig-Thurau, T. Gwinner, K. P. Walsh, G. Gremler, D. D. 2004. Electronic word-of-mouth             
via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the           
Internet? Journal of Interactive Marketing, 18 (1): 38-52. 
 

Hussain, S., Ahmed, W., Jafar, R., Rabnawaz, A. och Jianzhou, Y. 2017. eWOM source              
credibility, perceived risk and food product customer's information adoption. Computers in           
Human Behavior, 66: 96-102. 
 
Jacobsen, D. I. 2002. Vad, hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi och andra               
samhällsvetenskapliga ämnen. 1. uppl. Studentlitteratur AB, Lund.   
 

Järvinen, J. och Karjaluoto, H. 2015. The use of web analytics for digital marketing              

performance measurement.  Industrial Marketing Management, 50: 117-127.  

 

Kent, M. L., Carr, B. J., Husted, R. A. och Pop, R. A. 2011. Learning web analytics: A tool 

for strategic communication.  Public Relations Review, 37 (5): 536-543.  

 

 
 

38 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

Kietzmann, J. och Canhoto, A. 2013. Bittersweet! Understanding and Managing Electronic 

Word of Mouth. Journal of Public Affairs, 13 (2): 146-159.  

 

Kumar, S. 2017. A Conceptual Paper on Dark Social – Social Cognitive and Social Capital               

Theory Perspective . International Journal of advanced studies in computer science and           

engineering, 6 (9): 1-11. 

 

Laurell, C. och Parment, A. 2015. Marketing beyond the textbook. 1 uppl. Studentlitteratur,             

Lund. 

 
Loftus, W. 2012. Demonstrating Success: Web Analytics and Continuous Improvement.          
Journal of Web Librarianship, 6 (1): 45-55. 
 
Macchion, L., Da Giau, A., Caniato, F., Caridi, M., Danese P., Rinaldi, R. och Vinelli, A.                
2016. Sustainability practices and web-based communication: An analysis of the Italian           
fashion industry . Journal of Fashion Marketing and Management, 20 (1): 72-88. 
 
Madrigal, C. A. 2012. Dark social: We have the whole history of the web wrong. The                
Atlantic. 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/10/dark-social-we-have-the-whole-hist
ory-of-the-web-wrong/263523/ (Hämtad 2018-02-24).  
 
McAfee, A. och Brynjolfsson, E. 2012. Big data: The management revolution . Harvard            
Business Review, 90 (10): 60-68.  
 

Nielsen, L. 2014. Dark data and dark social - The promising children of big data och data                 

science. 1. uppl. New street communications, Wickford, Rhode Island.  

 

Olsson, Henny ; Sörensen, Stefan 2011. Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa           
perspektiv. 3. Uppl. Liber. Stockholm. 
 

Park, M., Shin, J. och Ju, S. 2017. Attachment styles and electronic word of mouth (e-WOM)                

adoption on social networking sites.  Journal of Business Research, 1-7.  

 

 
 

39 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

Parment, A. 2015. Marknadsföring. 1. uppl. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

Phippen, A., Sheppard, L. och Furnell, S. 2004. A practical evaluation of Web analytics.              

Internet Research, 14 (4): 284-293.  

 

Plaza, B. 2009. Monitoring web traffic source effectiveness with Google Analytics: An            

experiment with time series . Aslib Proceedings, 61 (5): 474-482. 

 

Rossman, A., Rakesh Ranjan, K.. och Sugathan, P. 2016. Drivers of user engagement in              

eWoM communication. Journal of Services Marketing, 30 (5): 541-553. 

 

Saura, J.R., Palos-Sánchez, P. och Cerdá Suárez, L.M. 2017. Understanding the Digital            

Marketing Environment with KPIs and Web Analytics. Future Internet, 9 (76): 1-13.  

 

Slevitch, L. 2011. Qualitative and quantitative methodologies compared: Ontological and          

epistemological perspectives. Journal of Quality Assurance in Hospitality och Tourism, 12           

(1): 73-81. 

 

Ström, R. och Vendel, M. 2015. Digital marknadsföring. 1. uppl. Sanoma Utbildning AB,             

Stockholm.  

 

Thorson, K. S. och Rodgers, S. 2006. Relationships Between Blogs as EWOM and             

Interactivity, Perceived Interactivity, and Parasocial Interaction. Journal of Interactive         

Advertising, 6 (2): 5-44. 

 

Tiago, M. T. P. M. B. och Veríssimo, J. M. C. 2014. Digital marketing and social media:                 

Why bother?  Business Horizons, 57 (6): 703-708.  

 

Weitzl, W. 2017. Measuring Electronic Word-of-Mouth Effectiveness. Springer Gabler,         

Wiesbaden.  

 
 

40 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

 

Wolny, J. och Mueller, C. 2013. Analysis of fashion consumers’ motives to engage in              

electronic word-of-mouth communication through social media platforms. Journal of         

Marketing Management, 29 (5-6): 562-583. 

 

Xia, L. och Monroe, K.B. 2005. Consumer information acquisition. 101-152. 

 

Yin, R. K. 2006. Fallstudier: design och genomförande. Liber AB, Malmö.  

 
  

 
 

41 



 
Södertörns högskola  Adam Skantz 
Kandidatuppsats i marknadsföring (VT18)                                         Kristina Nordin 

Bilagor 
Bilaga 1 - Godkännande för medverkan i studie  
Följande bilaga har inkluderats i studien för att visa hur studiens författare arbetat för att ta                

ställning till de forskningsetiska huvudprinciperna.  

 
Godkännande för medverkan i studie 
Studiens syfte är att redogöra för fenomenet dark social och problematik som verksamma inom              
modebranschen eventuellt möter på grund av det. I vår studie ämnar vi att intervjua specialister inom                
digital marknadsföring och dark social, samt nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag           
inom modebranschen. Individer som intervjuas kommer att få besvara frågor om sig själva och deras               
position, likväl som frågor om deras erfarenheter av området.  
 
Anonymitet kan väljas av intervjuobjektet, och vi kommer även att skicka studien till individerna som               
intervjuats, innan den offentliggörs. 
 
Önskar du anonymitet? 

 Ja 

 Nej  
 
Om du som intervjuas önskar att godkänna citat från intervjun innan denna publiceras finns              
möjligheten till det.  
 
Önskar du att godkänna dina citat?  

 Ja 

 Nej  
 
Studien kommer däribland att publiceras i DIVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv) och andra likartade             
kanaler. Studien kommer att lämnas ut till de deltagande.  
 
Samtalet kommer att spelas in. 
 
 
 
Jag samtycker med ovanstående. Stockholm den  2018 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 1 (till specialister inom digital marknadsföring)  
Följande bilaga har inkluderats i studien för att visa läsaren den intervjuguide som använts              

vid intervjuer av studiens respondenter.  

 

Intervjuguide 1  
Nedanstående frågeställningar är ämnade för specialister inom digital marknadsföring. 
 
Teman 
 

- Intervjuobjektets bakgrund 
- Dark social - strategiskt perspektiv 
- Övriga frågor 

 
Intervjuobjektets bakgrund 
 

- Kan du berätta lite om din roll och dina uppgifter här på organisationen (Antal år, 
arbetsuppgifter, etc)? 

 
- Hur länge har du arbetat inom branschen? 

 
- Hur stor är din egen erfarenhet av dark Social? 

 
Dark social - strategiskt perspektiv 
 

- Hur skulle du beskriva fenomenet dark social? 
 

- Vilka utmaningar ser du med fenomenet dark social? 
 

- Vilka möjligheter ser du med fenomenet dark social? 
 

- Vilka problem ser du att verksamma i näringslivet möter med gällande dark social? 
 

- Vilka problem ser du att företag inom modebranschen möter gällande dark social? 
 

- Tror du att dark social negativt påverkar företags möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt med 
sin marknadsföring? 

 
- Tror du att företag är medvetna om att de påverkas av fenomenet dark social? 

 
- Tror du att det finns någon lösning för att kringgå dark social? 

 
- Ser du dark social som ett problem? 

 
- Hur ser du på dark social i ett framtida perspektiv? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 2 (till nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag           
inom modebranschen)  
Följande bilaga har inkluderats i studien för att visa läsaren den intervjuguide som använts              

vid intervjuer av studiens respondenter.  

 

Intervjuguide 2  
Nedanstående frågeställningar är ämnade för nyckelpersoner inom marknadsavdelningen på företag          
inom modebranschen. 
 
Teman 
 

- Respondentens bakgrund 
- Dark social - strategiskt perspektiv 
- Övriga frågor 

 
Respondentens bakgrund 
 

- Kan du berätta lite om din roll och dina uppgifter här på organisationen? 
 

- Hur skulle du beskriva er organisation? 
 

- Hur länge har du arbetat på företaget och inom branschen? 
 
Dark social - strategiskt perspektiv 
 

- Hur ser företagets arbete kring digital marknadsföring ut idag? 
 

- Hur tar ni strategiska beslut vad gäller digital marknadsföring?  
 

- Ser ni mätning och inhämtning av data från era digitala kanaler som viktigt för er verksamhet?  
 

- Hur arbetar företaget med mätning av webbtrafik och webbanalys idag?  
 

- Använder företaget webbtrafik och webbanalys för att ta strategiska beslut vad gäller digital 
marknadsföring?  
 

- Arbetar företaget med omvärldsbevakning vad gäller utveckling för digital marknadsföring? 
 

- Skulle ni klassificera era produkter som “högengagemangsprodukter”? 
 

- Arbetar ni med electronic-word-of-mouth och hur det genererar digital mätbar data? 
 

- Tar ni hänsyn till hur electronic-word-of-mouth genererar digital mätbar data när ni utformar 
era digitala marknadsföringsstrategier?  
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- Känner ni till fenomenet “dark social”?  

 
- Arbetar ni med fenomenet “dark social”? 

 
Om nej på båda sista frågorna: 
 

- Tror ni att företaget kommer att arbeta med strategier och hantering av fenomenet “dark 
social” i framtiden? 
 

- Finns det något övrigt ni skulle vilja tillägga? 
 

Om ja på första frågan och nej på andra frågan:  
 

- Varför arbetar ni inte med “dark social”?  
 

- Vilka utmaningar ser ni med “dark social”? 
 

- Vilka möjligheter ser ni med “dark social”? 
 

- Tror ni att företaget kommer att arbeta med strategier och hantering av fenomenet “dark 
social” i framtiden? 
 

- Finns det något övrigt ni skulle vilja tillägga? 
 

Om ja på båda frågorna:  
 

- Hur skulle du beskriva fenomenet “dark social”? 
 

- Hur ser företagets arbete med “dark social” ut idag? 
 

- Hur utformar ni strategier kring arbete mot “dark social”? 
 

- Hur pass nödvändigt anser ni att det är att arbeta med “dark social”? 
 

- Vilka utmaningar ser ni med “dark social”? 
 

- Vilka möjligheter ser ni med “dark social”? 
 

- Upplever ni att det finns tillräckligt med kompetens inom företaget för att angripa de 
utmaningar ni ser kring “dark social”?  
 

- I ett framtida perspektiv, kommer ni att arbeta mer eller mindre med “dark social” jämfört 
med vad ni gör idag? 
 

- Finns det något övrigt ni skulle vilja tillägga? 
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