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Sammanfattning 
 

Studien undersöker huruvida det är möjligt att genom datadriven marknadsföring öka           

relevansen, samt driva försäljningsinriktad marknadsföring för B2C-företag i sociala medier.          

Studien har haft ett experimentellt angreppssätt där hypoteser testas utifrån ett företag            

gentemot en målgrupp om drygt 480 000 personer i Smålandsregionen. Två separata            

marknadsföringskampanjer drevs på Facebook och Instagram där den fundamentala         

skillnaden mellan de två var det strategiska upplägget. Det experimentella utförandet           

innefattade en kampanj, innehållande tre separata annonser, där strategi och          

målgruppssegmentering utgått från “The purchasing funnel”-modellen. Resultatet från        

kampanjen, som del av studiens experiment, ställdes sedan mot den kampanj som drivits utan              

strategi eller målgruppssegmentering. Detta visade ett slutresultat drygt 20 gånger bättre än            

vid en tidigare marknadsföringskampanj samt en ROAS (return of investment) om 25. 

 

 

Nyckelord: Experiment, Sociala medier, ROI, ROAS, The Purchasing Funnel 
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Abstract 
 

The study investigates whether it is possible to drive sales-oriented marketing for B2C             

companies in social media through data-driven marketing, and thus increasing the relevance            

of the ads. The study has had an experimental approach where hypotheses are tested from a                

company towards a target group of just over 480 000 people in the Småland region. Two                

separate marketing campaigns were run on Facebook and Instagram where the fundamental            

difference between the two was the strategic arrangement. The experimental design included            

a campaign, containing three separate ads, where strategy and target group segmentation were             

based on the "The purchasing funnel" model. The result of the campaign, as part of the                

study's experiments, was then compared against the campaign run without strategy or            

audience segmentation. This showed a final result just over 20 times better than the previous               

campaign and a ROAS (return of ad spent) of 25. 
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Ordlista 

 
Nedan följer en ordlista för återkommande ord och begrepp som förekommer i studien.  

 

 
Copy - Text som tillhör en annons. 

 

CPM - (Cost Per Milli), kostnaden 

per 1 000 visningar av en annons. 

 

CTA - (Call to action), en uppmaning 

som annonsören gör till målgruppen. 

Detta kan exempelvis synas som en 

knapp på annonser med ett budskap 

som “läs mer”. 

 

Exponering - Antalet visningar en 

annons genererat. Exponeringar ligger 

i grund till nyckeltalet CPM. 

 

Frekvens - Antal gånger i snitt en 

unik person har sett en annons. 

Kampanj - En sammansättning 

annonser med ett gemensamt slutmål. 

 

Konvertering - En genomförd önskad 

handling från målgruppen, exempelvis 

ett genomfört köp eller ett 

webbplatsbesök.  

 

KPI - (Key performance indicator), 

datasamlingspunkter som visar på ett 

specifikt resultat relaterat till, t.ex. en 

kampanj. 

 

Look-alike målgrupp - En 

målgruppssegmentering där man hittar 

personer som liknar en annan 

målgrupp, exempelvis befintliga 

kunder. 

 

Organiskt inlägg - Inlägg på Sociala 

medier som är gratis, således 

“vanliga” inlägg.  

Pixel - Datainsamlingsverktyg för 

webbsidor.  

 

ROAS - (Return of ad spent), hur stor 

avkastning som genererats delat på 

annonskostnaden. 

 

ROI - (Return of investment), detta 

innebär hur stor avkastning den totala 

investeringen genererat. Detta 

nyckeltal tar hänsyn till samtliga 

kostnader, t.ex. content och 

marknadsföringstjänster. 

 

Sponsrade inlägg - Sådana inlägg på 

Sociala medier som är betalda, således 

“reklaminlägg”. 

 

Unik räckvidd - Den totala mängd 

unika personer som har sett en 

annons.  

 

USP - (Unique selling proposition) 

Sälj punkter som är unika för en 

specifik produkt eller tjänst. 
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1. Inledning 
 

Ett kvitto på den stora irrelevans som bedrivs dagligen bland Sveriges marknadsförare är alla              

de små lappar som bepryder brevlådor runt omkring i Sverige med texten “ingen reklam              

tack”. Tänk om reklam, istället för att vara ett hinder eller till och med ett irritationsmoment i                 

vardagen, var fullkomligt anpassat efter det mottagaren faktiskt är ute efter. Det är idag fullt               

möjligt att uppnå relevant marknadsföring, som är betydligt mycket mer icke inskränkande,            

genom sociala medier (Andreou et al. 2019).  

 

Denna typ av relevans inriktad marknadsföring kommer undersökas i ett B2C företag som             

sedan tidigare har marknadsfört i sociala medier. Studien kommer således att applicera teorier             

och modeller för att öka relevansen och därefter se huruvida de genererade resultaten blir              

bättre än vid en tidigare kampanj. Företaget där detta kommer beprövas är verksamt inom              

optikerbranschen. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Internetstiftelsen (2019) använder drygt 83% av samtliga internetanvändare i Sverige,           

från 12 år och äldre, minst en social medieplattform. I Sverige, likt runt om i världen,                

dominerar Facebook listan över den mest använda sociala medieplattformen med 2.38           

miljarder aktiva användare varje månad (Facebook, 2019f). Enligt Internetstiftelsen (2019)          

var det Facebook, följt av Instagram och därefter Snapchat som användes mest frekvent i              

Sverige under 2018. Vidare konstateras att användningen av samtliga tre sociala medier har             

ökat sedan 2017 med mellan 5% - 16% (Internetstiftelsen, 2019).  

 

Enligt Rayson (2015) har det blivit svårare för företag att sprida innehåll organiskt. Detta då               

sociala medieplattformar som Facebook och Instagram har gjort det svårare för organiskt            

material att spridas då ändringar i algoritmen på plattformarna har förekommit (Smith, 2018).             

Alternativet till det organiska materialet kallas “sponsrat innehåll". Detta är innehåll som            

företag betalar för att deras budskap ska spridas till en given målgrupp (Facebook             

Annonsering, 2019). Denna om formatering av innehållsspridning som Facebook och          
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Instagram, med flera, har genomfört har visat sig vara en stor inkomstkälla för dem              

(Facebook, 2019f). Under det första kvartalet 2019 rapporterade Facebook att omsättningen           

till 89% kom från sponsrat innehåll (Facebook, 2019f). Således är det tydligt varför Facebook              

och Instagram, med flera, har genomfört denna typ av algoritmiska förändring. På grund av              

detta måste företagen följa denna förändring, från primärt organiskt innehåll till sponsrat            

innehåll, för att behålla och utveckla närvaron på Facebook och Instagram. Denna ändring i              

Facebooks och Instagrams marknadsföringsmodell innebär även en ökad konkurrens på          

plattformarna då allt fler företag måste öka sin kapacitet i det sponsrade innehållet vilket gör               

att relevans, målgruppssegmentering och marknadsföringsstrategi blir allt viktigare (Smith,         

2018). 

 

1.2 Problematisering 

Att ha en målgrupp att nå ut till med sitt budskap är en av grundpelarna i marknadsföring                 

(Cahill, 1997). Det har dock inte varit lätt för företag att sprida budskap och endast nå den                 

fördefinierade målgruppen, då även målgrupper som är irrelevanta för företagen får se            

marknadsföringen; något som kostar företagen onödiga pengar (Ibid). Denna form av           

marknadsföring kan exempelvis förekomma i radio, tv, och tidningar där företag marknadsför            

blint gentemot den stora massan och hoppas på att personer från den relevanta målgruppen              

även ser budskapet (Holmgren, 2003). Enligt Holmgren (2003) har denna          

marknadsföringstaktik framkommit till följd av bristen på databaserade        

marknadsföringsplattformar där det möjliggörs att nå ut till specifika målgrupper, och således            

nyttomaximera annonseringsbudgeten (Andreou et al. 2019). Vidare finns det inget sätt för            

företag att med säkerhet kunna konstatera vilka resultat marknadsföringen har genererat vid            

användandet av dessa marknadsföringsplattformar (Holmgren, 2003).  

 

En marknadsföringsplattform som tillåter målgruppsspecifik marknadsföring är sociala        

medier. Detta på grund av den omfattande mängd data dessa plattformar ackumulerar,            

däribland data gällande användares demografiska attribut, geografisk plats, intressen,         

beteende, enhet, med mera (Andreou et al. 2019). Plattformarna möjliggör för företag att             

nyttomaximera annonseringsbudgeten vilket kan spara in stora resurser, ur ett ekonomiskt           
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och tidsmässigt perspektiv.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för huruvida en datadriven marknadsföringsstrategi kan            

generera ökad försäljning för ett B2C företag genom att öka relevansen i budskapen gentemot              

målgruppen. Studien kommer att undersöka den eventuella skillnaden i resultat vid           

användandet/saknaden av en relevansoptimerad strategi genom utförandet av ett experiment. 

 

1.4 Forskningsfråga 

De frågor som kommer besvaras i denna studie är följande:  

 

Fråga 1: Hur kan relevans i marknadsföringen öka genom datadriven marknadsföring? 

 

Fråga 2: Kan konvertering av kunder öka för B2C-företag genom datadriven           

marknadsföring? 

 

1.5 Hypotes 

Nedan följer de hypoteser samt nollhypoteser som studien kommer att förhålla sig till under              

studien. Dessa hypoteser baseras på de frågeställningar som behandlas i studien.  

 

Hypotes 1: Segmentering av målgruppen utifrån “The purchasing funnel”-modellen ger ett           

bättre försäljningsresultat.  

 

Nollhypotes 1: Segmentering av målgruppen utifrån “The purchasing funnel”-modellen ger          

inte ett bättre försäljningsresultat.  

 

Hypotes 2: Segmentering av målgrupper utifrån “The purchasing funnel”-modellen går att           

applicera i marknadsföring på sociala medier. 

 

Nollhypotes 2: Segmentering av målgrupper utifrån “The purchasing funnel”-modellen går          
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inte att applicera i marknadsföring på sociala medier.  

 

Hypotes 3: B2C företag kan marknadsföra och driva konverteringar på sociala medier.  

 

Nollhypotes 3: B2C företag kan inte marknadsföra och driva konverteringar på sociala            

medier.  

 

1.6 Avgränsningar 

Denna studie bygger på ett experiment på ett B2C företag. Företaget kommer genom             

marknadsföring på sociala medier att försöka sälja en specifik produkt. Detta har företaget             

själva genomfört tidigare, utan en strategi eller segmentering av målgrupper. Geografiskt           

avgränsar sig studien mot Småland; detta på önskan från företaget. Företagets ägare har             

önskat att företaget inte blir omnämnt vid namn, detta då ägaren inte vill att siffrorna ska                

kunna kopplas till företaget. 

 

I strategin för företagets marknadsföring är kanalerna, i vilket marknadsföringen kommer att            

exponeras, avgränsat till plattformarna Facebook och Instagram. Detta då dessa plattformar           

har ett avancerat marknadsföringsverktyg, störst användarbas, flest data insamlingspunkter,         

samt bäst integration med andra system som är av vikt för företaget (Facebook, 2019e).  
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2. Referensram  
 

Nedan följer den referensram som studien förhållit sig till avseende plattform,           

begreppsdefinition och affärsmodell. Referensramen är till för att ge en god förståelse till de              

grundläggande delar som studien tar avstamp ifrån. Nedan följer beskrivningar av dessa            

delar.  

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier kan definieras som hemsidor och applikationer som gör det möjligt för             

användare att skapa och dela innehåll eller delta i sociala nätverk (Oxford Dictionaries,             

2019). Sociala medier, definierat av Ström (2010), avskiljs vanligtvis från massmedier som            

bygger på processat innehåll från professionella organisationer som förmedlas till en stor            

publik. Innehållet, i det som omfattas av sociala medier, produceras till större del av              

användare för användare genom bloggar, wikier, internetforum och webbplatser för bilder           

och videoklipp. Kommunikation och engagemang som sker på samma villkor är det som gör              

de digitala nätverken till ett omfattande, globalt, forum för kommunikations- och           

kunskapsutbyte.  

 

Olika digitala plattformar som faller inom samlingsnamnet sociala medier tenderar att läggas            

under en och samma kategori, i det sociala användarperspektivet men även utifrån deras             

egenskap som marknadsföringskanal. Dock finns mängder av skillnader i hur användare beter            

sig samt konsumerar innehållet på de olika plattformarna (Internetstiftelsen, 2019). 

  

2.1.1 Sociala mediekanaler  

Det finns flera olika sociala mediekanaler där samtliga baseras på att låta användare sprida              

information i olika former (bild, video och text). Det finns dock kanaler som skiljer sig               

utifrån vilken form av material man kan sprida eller vilket syfte kanalen i grunden har. Nedan                

följer en beskrivning kring de två kanaler som är av relevans för studien, samt även de två                 

sociala mediaplattformarna som används mest av Sveriges befolkning under 2018.          

(Internetstiftelsen, 2019).  
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Facebook 

Facebook är en social medieplattform som har överlägset flest användare i Sverige            

(Internetstiftelsen, 2019). Grundsyftet med Facebook är att användare ska kunna dela foton,            

videoklipp, skriva statusuppdateringar, skriva direktmeddelanden och engagera sig i olika          

typer av grupper (Ström, 2010). Facebook har sedan starten år 2004 vuxit till att idag ha 2.38                 

miljarder aktiva användare i månaden, världen över (Facebook ,2019f).  

 

Instagram 

Instagram är den sociala mediekanal som används näst mest av de svenska            

internetanvändarna (Internetstiftelsen, 2019). Syftet med Instagram är att användare på ett           

lättare sätt ska kunna konsumera bilder och videoklipp i ett personligt adaptivt flöde.             

Instagram ägs och drivs idag av Facebook. Detta gör att Instagram använder sig av              

Facebooks annonseringsverktyg, och således delar data med Facebooks plattform. 

 

2.1.2 Kommunikation i sociala medier  

Med det växande användandet av sociala medier och internet har vikten av att föra rätt typ av                 

kommunikation, i såväl sociala medier som på webbplatser, blivit större för företagens egna             

varumärkespåverkan (Internetstiftelsen, 2019). Det har i och med detta blivit lättare för            

konsumenter att sprida budskap, på gott och ont, för företagen. Huete-Alcoecer (2017) menar             

att det digitala “word of mouth” har en starkare inverkan på köpkraften än den traditionella               

“word of mouth”. Detta gör således att företag måste anpassa sig efter kundernas vilja, för att                

inte hamna i ett träsk av dåliga recensioner. Vilket är något som skulle ha negativ inverkan på                 

företagets försäljning. I denna kommunikation måste det finnas en strategi för vad företaget             

vill uppnå med sin kommunikation, något som glöms bort då företag prövar nya kanaler och               

tekniker (Moorman, 2011). 

 

I företag tenderar grunden till närvaron i sociala medier komma ifrån en eller flera anställda               

på en viss avdelning eller befattning (Wilson et al. 2011). När dessa individer börjar se               

framgång i de sociala mediekanalerna uppmuntrar man ofta andra i företaget att också bli              

aktiva på sociala medier (Ibid). Detta leder ofta till att utomstående har svårt att se någon                
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form av enhetlighet i varken tonalitet eller strategi från företaget, något som i efterhand kan               

vara svårt att reparera och strukturera upp (Ibid). Kontinuitet är något som är viktigt i               

närvaron på sociala medier. Det är vanligt förekommande att företag är mycket aktiva i              

startskedet i sin närvaro på sociala medier. Därefter tenderar engagemanget att trappa ner och              

slutligen resulterar i kanaler som blir stillastående (Ibid). Ramsay (2010) menar att sociala             

medier är ett heltidsjobb, således bör man införskaffa ett team som konsekvent uppdaterar             

och håller en aggregerad tonalitet i samtliga kanaler.  

 

Sociala medier är inte enbart en plattform för att finna nya kunder utan även en plattform för                 

att vårda befintliga kunder. I och med detta är det viktigt att kontinuerligt arbeta med               

vårdandet av de befintliga kunderna (Jansen & Schuster, 2011). 

 

Det är lätt för företag att bli omsprungna av konkurrenter när det kommer till kreativa sätt att                 

kommunicera till sina kunder, där det därför är viktigt för företag att uppmärksamma sina              

konkurrenters närvaro i sociala medier. Det gäller att omvärldsbevaka hur konkurrenterna           

marknadsför sig själva, vilken typ av innehåll de delar samt hur de interagerar med sina               

kunder (Business & The Enviroment, 2012). Det gäller även för företag att kontrollera vilka              

kanaler som deras konkurrenter befinner sig på. Företag kan lätt förlora en viktig             

kommunikationspunkt om de inte befinner sig på plattformar där deras konkurrenter finns.  

 

Vidare är bevakningen över det som sägs om det egna varumärket av stor vikt. Det kan vara                 

skadligt för företag om de inte besvarar kritik, kort efter att det skrivits ut, då detta lätt kan                  

skapa en negativ spiral som kan skada företaget (Ibid). Det är även viktigt för företag att                

besvara den eventuella missinformation och ryktesspridningar som kan riskera att skada           

företaget. Betydande är det även för företag att personer som är inne på deras sociala               

mediekanal, obesvärat, kan ta sig vidare till företagets hemsida där de kan hitta mer              

information om företaget (Ibid). Ramsay (2010) menar att företag ofta begår misstaget att inte              

fastställa vem som ska bära ansvaret för att företagets sociala mediekanaler uppdateras, något             

som ofta resulterar i att kanalerna går utan uppdateringar under längre perioder. Det blir              

således viktigt för företaget att vid ett tidigt stadie ackumulera tillräckligt med resurser för att               

löpande kunna upprätthålla kanalen (Ramsay, 2010). 
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Det är viktigt att komma ihåg att den eller de personer som tar hand om de sociala kanalerna                  

agerar som ambassadörer för företaget och bör således få en utbildning inom företagets             

tonalitet (Moorman, 2011). Att företaget kontinuerligt mäter sina resultat för att veta vad som              

går bra och vad som går mindre bra är även en viktig del i driften och vårdandet av kanalerna                   

(Business & The environment, 2012). Detta kan exempelvis vara om ett inlägg får stor              

spridning, då det kan vara av intresse att ta reda på om det var innehållet, timingen, copyn                 

eller en blandning som var anledningen till det (Ibid). 

 

2.1.3 Annonsköp och budgivning  

Det är annonsauktioner som avgör vilken annons en person får se i sitt flöde på Facebook och                 

Instagram (Andreou et al. 2019). Dessa auktioner avgörs utifrån tre parametrar; annonsbud,            

beräknad aktivitetsfrekvens, och annonskvalité (Facebook, 2019a). 

 

Annonsbud - Det bud som annonsören är villig att lägga för att nå ut till sin målgrupp på                  

plattformen. Denna budgivning sker automatiskt, dock finns det faktorer som företag själva            

kan konfigurera, där ibland maxbud för en visning (Ibid). 

 

Beräknad aktivitetsfrekvens - Facebook och Instagram analyserar målgruppens beteende         

och interagerande med annonser. Är en målgrupp mer trolig att interagera med en annons              

kommer det bli billigare att nå ut till målgruppen och vice versa (Ibid). 

 

Annonskvalité - Kvalitetén avgörs utifrån de initiala personer som ser annonsen. Om dessa             

interagerar med annonsen ser Facebook och Instagram detta som ett kvitto på att annonsen              

håller hög kvalite. Om personer ur målgruppen dock döljer och anmäler annonsen anses den              

ha låg kvalite, således är detta kriterium något som baseras helt och hållet på användarna               

(Ibid).  

 

Enligt Facebook (2019a) ligger aktivitetsfrekvensen och annonskvalitéten till grund för hur           

Facebook och Instagram räknar ut annonsens relevans. För Facebook och Instagram är det             

viktigt att annonsörerna skapar annonser som är relevanta för att användarna ska stanna kvar              
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så länge på plattformen som möjligt, och för att främja relevant annonsering har Facebook              

och Instagram valt att subventionera relevanta annonser (Ibid). 

 

2.2 Begreppet Relevans  

Att leverera ett budskap som genererar ett affärsmässigt värde är en av marknadsföringens             

grundstenar (Kotler et al. 2015). Kotler menar att det utan relevans i marknadsföringen inte              

skulle vara möjligt att få ut affärsmässiga resultat. Således spelar relevans en stor roll i flera                

olika delar av marknadsföringen; innehållet, målgruppen, och budskapen. Vidare menar          

Kotler et al. (2015) att dessa delar måste ha en röd tråd för att de ska komplettera varandra                  

och på så sätt skapa ett affärsmässigt resultat.  

 

2.2.1 Relevance score 

Relevance Score är ett rankingsystem som Facebook och Instagram använder sig av som en              

reflektion kring hur relevant innehållet i en annons är för en specificerad målgrupp             

(Facebook, 2019c). Det är alltså inte något som marknadsförare får reda på i förhand utan               

visas som ett mätetal (resultat) efter en genomförd kampanj (Ibid). Facebook (2019c)            

beskriver att de vill visa relevant innehåll för sina användare, detta för att få dessa att stanna                 

kvar på plattformen så länge som möjligt. Facebook implementerar detta i sina algoritmer             

som en faktor på det pris som marknadsförare får betala för att nå ut till användarna, där detta                  

skapar ett incitament för marknadsförare att skapa innehåll som får en högre relevance score              

för att på så sätt dra ner på kostnaderna (Ibid). Relevance score fyller även en funktion som i                  

teorin förbättrar marknadsföringen på plattformarna ur ett framtidsperspektiv (Ibid). 

 

2.3 Affärsmodell 

Jewels & Timbrell (2001) beskriver de olika typer av konsumenter som finns, där             

privatpersoner och företag är de två vanligaste. Affärsmodeller som är skapade utifrån att nå              

någon av dessa två grupper kallas antingen för B2C - Business to Consumer eller B2B -                

Business to Business (Ibid). Nedan presenteras business to consumer modellen mer i detalj,             

detta då det företag som studien avser agerar utifrån en B2C-modell (Ibid).  
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2.3.1 Business to Consumer (B2C) 

B2C, eller business to consumer, är en term som används för att beskriva en              

handelstransaktion mellan ett företag och en slutkonsument (Jewels & Timbrell, 2001).           

Traditionellt användes termen för varje typ av process för att sälja produkter direkt till              

konsumenter, inklusive handel i fysiska butiker eller äta i en restaurang, men används nu mer               

vanligtvis för att beskriva transaktioner mellan online-återförsäljare och deras kunder (Ibid). 

 

Kotler & Armstrong (2012) menar att alla företag som är beroende av B2C-försäljningen             

måste upprätthålla goda relationer med sina kunder för att säkerställa att de återvänder. Till              

skillnad från business to business (B2B), vars marknadsföringskampanjer är anpassade för att            

visa värdet på en produkt eller tjänst, måste företag som bygger på B2C framkalla ett               

emotionellt svar på sin marknadsföring hos sina kunder (Ibid). 

 

Enligt Hutt, et al. (2010) finns det flera större bolag som aldrig kommer i kontakt med                

B2C-marknaden då deras tjänst/produkt ofta inte är av intresse för privatpersoner. Dock kan             

dessa tjänster/produkter ofta förädlas eller förändras på så sätt att de blir av intresse för               

slutkund (Ibid). Det är vanligt med bolag som aktivt bedriver sin verksamhet inom såväl              

B2B-marknaden som B2C-marknaden. Dessa bolag säljer exempelvis datorer, telefoner och          

programvaror (Hutt, et al. 2010).  

 

Hutt, et al. (2012) menar att det i B2C-affärsmodeller, där marknadsföring sker direkt till              

konsumenter, också innebär att man måste förstå och segmentera demografiska grupper. På            

grund av detta börjar B2C-marknadsföring med intensiv undersökning enligt Hutt, et al.            

(2012). Marknadsförare måste fastställa hur man når sin publik, vilken typ av innehåll som              

kommer att locka uppmärksamhet och hur man konverterar dem till kunder och förespråkare             

(Ibid). 

 

Ordet försäljning förknippas oftast med reklamfilmer och annonser kring konsumentvaror.          

Kotler & Armstrong (2012) menar att detta beror på att den publicitet som marknadsföring              

får i olika företagstidningar och annan litteratur endast inriktar sig på B2C och inte B2B. 
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Kotler & Armstrong (2012) menar att det mellan B2C och B2B dock finns flertalet likheter               

då båda består av parter som, på något sätt, konsumerar produkter eller tjänster med syfte att                

uppfylla ett behov. I de skillnader som finns är de största inom marknadsstrukturen samt              

beslutsprocessen (Ibid).  
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3. Teoretisk referensram 
 

Nedan presenteras den teoretiska referensramen. De valda teorierna är grundade i studiens            

inledning och problemformulering. Den teoretiska referensramen introducerar läsaren till         

målgruppssegmentering, uppbyggnaden av sociala medier, kommunikationsteori, och “The        

purchasing funnel”-modellen. Den teoretiska referensramen används som grund för studiens          

metodik samt analys av det empiriska resultatet.  

 

3.1 Målgruppssegmentering 

För att en marknadsföringskampanj ska lyckas är det viktigt identifiera och förstå sin             

målgrupp (Cahill, 1997). Det gör det möjligt för verksamheten att tillverka sina produkter             

eller tjänster till kundernas behov, för att maximera försäljningen och därmed även            

intäkterna. Enligt Cahill (1997) är alla konsumenter inte likadana. Att bestämma målgruppen            

är nyckeln till att nå de lojala och högavkastande kunderna, för att säkerställa en avkastning               

på investeringen (Cahill, 1997). För att bestämma målgruppen måste verksamheten enligt           

Sherlock (2014) först identifiera vilket problem deras produkt eller tjänst löser.           

Verksamheten måste således avgöra vilken typ av människor som står inför det problem de              

identifierade. Detta baseras på konsumentens demografiska, psykografiska, geografiska och         

beteende (Ibid).  

 

3.1.1 Demografisk information 

Den demografiska informationen utgör enligt Weinstein (1994) en viktig del i           

målgruppssegmenteringen utifrån de statistiska aspekterna då den innefattar information som          

kön, inkomst, etnicitet, civilstånd och kvalifikationer. Demografi är en grundläggande          

bakgrund om konsumenterna vilket är en viktig del i segmenteringen då den skapar en grund               

i den förståelse om hur man effektivt ska bedriva kommunikationen (Ibid). 

 

3.1.2 Psykografisk information 

För att få en djupare förståelse för hur konsumenterna tänker och fattar beslut om en produkt                

menar Weinstein (2014) att man kan använda sig av psykografisk information. Denna            
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informationen avser, bland annat, att beröra de psykologiska och sociologiska faktorerna om            

konsumenten. Detta för att möjliggöra en mer djupgående analys av grupperna i            

marknadssegmentet (Weinstein, 2014). 

 

3.1.3 Beteendeinformation 

Beslutsprocessen vid inköp är något som, för verksamheten, är viktigt att förstå då den              

speglar konsumentens attityd mot produkten och verksamheten samt vad som påverkar deras            

beslut av köp (Luo et al. 2015). När man fastställer en målgrupp för verksamheten är det                

viktigt att trenderna för konsumenternas beteende undersöks för att identifiera typen av            

efterfrågan i deras beteendesignaler (Dowhan, 2013).  

 

3.1.4 Geografisk information 

Den geografiska informationen är i huvudsak där konsumenten, geografiskt, bor eller           

befinner sig (Kahle, 1986). Enligt Kahle (1986) är det inte bara konsumentens geografiska             

plats som har betydelse inom den geografiska informationen. Det intressanta utifrån detta är             

de faktorer inom detta område som kan påverka konsumenten (Ibid). Kahle (1986) menar             

även att dessa faktorer kan vara normer, kulturer, resurser, politik. Detta är viktig information              

för verksamheten då konsumenter i olika geografiska områden kan påverkas av dessa saker             

som i sin tur kan påverka deras köpbeslut (Ibid). 

 

3.1.5 Livsstil 

En konsuments livsstil kan enligt Hoyer et al. (2012) definieras med tre komponenter:             

aktiviteter, intressen och åsikter. Hoyer et al. (2012) menar att förståelse av detta ligger i               

grund för att effektivisera bestämmelsen av målgrupperna betydligt effektivare.         

Livsstilsinformationen kan även ses som en persons beteendemönster som är nära kopplat till             

personens värderingar och personlighet (Hoyer et al. 2012). 

 

3.2 Uppbyggnad av sociala medier  

För att förstå sociala medier och dess uppbyggnad har ett ramverk tagits fram med syfte att                

förklara grunden som sociala medier bygger på (Kietzmann et al. 2011). Grunden för detta              
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ramverk kan ses som oberoende block med olika funktioner i den sociala media-aktiviteten.             

Dessa block (fig. 1) består utav sju olika delar; grupper, rykte, identitet, relationer, samtal,              

delning, och närvaro. Detta ger insikt i       

användarnärvaron på sociala medier där varje block i        

detta ramverk bildar en insyn i målgruppens beteende        

och på så sätt kan användas i företagets favör.  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 - The seven functional blocks of social media  

(Kietzmann et al. 2011) 

 

3.3 Kommunikationsteori 

Bowman och Targowski (1987) menar att människan länge har haft förmågan att            

kommunicera med varandra och det går onekligen att förneka den betydande roll som             

kommunikation och språk har haft genom historien. Kommunikation gör det möjligt för olika             

parter att utbyta tankar, idéer och kunskap. Trots att människan, i tusentals år, har använt               

kommunikationen som ett redskap vid mänskliga aktiviteter har dock full förståelse inom            

kommunikation ej uppnåtts. Språk är ett komplext verktyg som kommuniceras på en mängd             

olika sätt och det krävs att både avsändare och mottagare delar likvärdig förståelse om              

budskapet för att det ska uppfattas på det sätt som är tänkt (Ibid). Detta är något som länge                  

har intresserat och förbryllat forskare genom egenskap av språkets förmåga att vara            

okomplicerad och enkel, samtidigt som den kan uppfattas som svår och komplex (Ibid). 

 

Utmaningen att förstå och uppnå ideal kommunikation är något som Kotler & Armstrong             

(2012) har försökt att förklara med hjälp av en modell (fig. 2) som beskriver              

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. Modellen, som är ett resultat av           
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den kommunikationsteori som utvecklats av Weaver (1949), där de bryter ner           

kommunikationsprocessen i tre nivåer av kommunikationsproblem. 

 

Nivå A: Hur exakt kan kommunikations symboler överföras? (Det tekniska problemet) 

Nivå B: Hur förmedlar de överförda symbolerna den önskade betydelsen? (Det semantiska            

problemet) 

Nivå C: Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat sätt?            

(Effektivitetsproblemet) 

 

Kotlers och Armstrongs modell, som är lik den modell Weaver (1949) tagit fram, bygger              

vidare på denna teori för ytterligare försök att skapa fullständig förståelse av            

kommunikationsprocessen och kommunikation i sin helhet. Modellen visar meddelandets väg          

från sändare till mottagare där kodning och störning av meddelandet påverkar           

kommunikationen och därigenom hur meddelandet uppfattas av de båda parterna.  

 

 
Fig. 2 Kommunikationsmodellen  

(Kotler & Armstrong, 2012) 
 

För att kommunikation skall uppfattas på samma sätt mellan sändare och mottagare är det              

viktigt att sändarens kodningsprocess är likvärdig som den av mottagaren. De bästa            

meddelanden består av ord, symboler, bilder och video, som är bekant för mottagaren då              

högre grad av överlappningen i erfarenhet mellan sändare och mottagare (“Sender´s field of             
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experience” och “Reciever´s field of experience” som illustreras i fig. 2) innebär högre grad              

av effekt av meddelandet och dess syfte (Kotler & Armstrong, 2012).  

 

3.4 The Purchasing Funnel 

The purchasing funnel (fig. 3) är en modell som visar hur ett företag bör utforma sin                

marknadsföring för att skapa en lojal kund (Jansen & Schuster, 2011). Modellen följer en              

kronologisk ordning från det att en målgrupp för första gången ser ett nytt varumärke till att                

de faktiskt konverterar i någon aspekt. Denna modell bygger på grunden att skapa relevans i               

budskapen vid varje steg för att på det sättet öka chansen till att målgruppen konverterar               

(Ramos & Cota, 2009). Modellen bygger på köp/sälj cykler (Caspari, 2004; Webb &             

Gorman, 2006) och grundar sig akademiskt i “marketing funnel”         

(Howard & Sheth, 1969; Meyerson & Scarborough, 2008; Young,         

et al. 2006), Aida-modellen (Lancaster & Withey, 2006), och         

effekt hierarki modellen (Lavidge & Steiner 1961). Modellen        

följer i spåren av informationsmodellen som bygger på en         

tratt-struktur där man måste ha gjort A för att sedan göra B följt av              

C. På detta sätt vet marknadsförare hela tiden i vilket steg           

målgruppen befinner sig i. Denna modell utgår utifrån fyra olika          

steg; awareness, consideration, conversion, och referral. Nedan       

följer en förklaring av dessa steg och hur dessa kopplas till           

varandra. 
Fig. 3 - “The purchasing funnel”-modellen  

(Janesen & Schuster, 2011)   

 

Det första steget i modellen benämns som awareness. I detta steg får en målgrupp för första                

gången se budskapet kring ett varumärke eller liknande. Ofta är marknadsföring i detta steg              

“icke krävande” i den aspekt att marknadsföraren inte kräver något av målgruppen utan             

endast vill belysa varumärkets existens. Därefter kommer consideration-steget som behandlar          

framföring en produkts USP:ar, företaget argumenterar alltså för varför målgruppen ska köpa            

från just detta varumärke eller just denna produkt. Därefter kommer steget conversion där             

företaget vill att kunden konverterar på ett uppsatt mål, detta kan exempelvis vara att kunden               

21 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

köper produkten. Referral är nästa steg i modellen, som i detta steg handlar det om att få                 

nöjda kunder att rekommendera företaget eller produkten till sina nära och kära och på sätt få                

in nya kunder till företaget (Jansen & Schuster, 2011). 

 

3.5 Teoridiskussion 

Innan studiens experiment kan utföras är det viktigt att en segmenterad målgrupp finns till              

hands för att nå ut till de människor som kampanjen kommer vara mest relevant för. Cahill                

(1997) beskriver detta som essentiellt för att en marknadsföringskampanj ska lyckas samt            

även för att försäljningen ska bli så bra som möjligt. Kunskapen och informationen om              

målgruppen spelar en stor roll i experimentet för att kunna hitta nya kunder, då slutliga syftet                

med kampanjen är att öka försäljningen för företaget. 

 

Strategin som används i kampanjen är en minst lika viktig del i målet att skapa relevanta                

annonser för målgruppen, dock endast effektiv om en väl segmenterad målgrupp redan finns             

applicerad (Ramos & Cota, 2009). Förutom det som anses vara viktigast i den             

relevansoptimerade marknadsföringen är det “The purchasing funnel”-modellen som utgör         

uppbyggnaden av kampanjen samt annonsdistribueringen. Det är “The purchasing         

funnel”-modellen som utgör den teoretisk strategin då det är en modell som, beskrivet av              

Jensen & Schuster (2011), är en modell för hur företag bör utforma sin marknadsföring för att                

skapa en lojal kund samt är en modell som bygger på att skapa relevans i marknadsföringen                

och öka chansen till konvertering som vidare beskrivs av Ramos & Cota (2009). 

 

Andra viktiga element som har en betydande roll i kampanjen är innehållet i budskapen samt               

förståelse av sociala medier och dess uppbyggnad. Kommunikationsteorin som nämns i           

kapitlet är en del av kampanjen som är bakomliggande till det som aktivt tas fram till                

kampanjen, som målgrupp och strategi (“The purchasing funnel”-modellen). Då         

kommunikationsteorin berör budskapen i annonserna är appliceringen av den att skapa           

kommunikation som uppfattas på samma sätt som mellan sändare och mottagare (Kotler &             

Armstrong, 2012). Detta är en betydande del i relevansoptimeringen av kampanjen då högre             

grad av meddelandets effekt och syfte uppnås om kommunikationen är anpassad för            

mottagaren, vilket är målgruppen och de potentiella kunderna för företaget (Ibid).   
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4. Metod 
 

I detta kapitel av studien redogörs för vilket tillvägagångssätt som har applicerats för att              

genomföra studien i syfte att besvara frågeställningarna. I den avslutande delen avförs en             

metoddiskussion för att förankra valet av metodiken.  

 

4.1 Val av metod 

Denna studie antar ett kvantitativt angreppssätt, i syfte att genom resultatet kunna besvara de              

hypoteser och frågeställningar som nämns (Bryman & Bell, 2011). Tre hypoteser har formats             

genom studiens teoretiska referensram, som efter granskning av det empiriska resultatet           

sedan har analyserats utifrån de teorier och modeller som har presenterats.  

 

Utifrån positivismens huvudsakliga beståndsdelar återspeglas, i sin beskrivning av kvantitativ          

forskning, detta då vikten ligger i att transformera de teoretiska termerna så att dessa blir               

observerbara. Vidare menar Bryman & Bell (2011) att positivismens beståndsdelar innebär           

att det är genom ackumulerade fakta som forskaren kommer fram till kunskap, och således att               

de teorier som appliceras ofta kan uppfattas som en bakomliggande skugga i den empiriska              

forskningen.  

 

Eftersom att vi vill hitta ett samband mellan målgruppssegmenteringen, utifrån tidigare           

nämnda teorier, samt försäljningen av företagets produkt baseras samtliga delar av strategin            

på den fakta och data företaget kunnat tillhandahålla; således utgår studien från ett             

positivistiskt synsätt. Om undersökningsområdet var kulturella skillnader eller liknande         

mellan två demografiskt liknande målgrupper hade det varit intressant att undersöka den            

underliggande variabeln.  

 

4.2 Studiens metod 

Studien använder sig av en experimentell forskningsdesign. Bryman & Bell (2011) menar att             

experiment är ett ovanligt tillvägagångssätt vid forskning inom ekonomi. Detta i och med             

problemen att uppnå den nödvändiga nivån av kontroll vid hanteringen organisatoriskt           
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beteende (Ibid). Enligt Bryman & Bell (2011) ses genomförda experiment som en måttstock             

mot mindre vetenskapliga studier, detta då experiment i Bryman & Bells (2011) mening har              

en mycket hög trovärdighet och således hög intern validitet.  

 

Studiens metod utgår ifrån att applicera de tidigare nämnda teorierna i en strategi för att öka                

försäljningen av en produkt från företagets tidigare annonseringskampanj. Således används          

en form av föremätning/eftermätning för att kontrollera och jämföra de resultat som tagits             

fram från båda kampanjerna. Det experimentella i metodansatsen består i att jämföra hur             

implementationen av en relevansökande strategi som påverkar resultatet, kontra den tidigare           

annonseringskampanj som genomförts. Bearbetningen av den data som insamlats samt          

tillvägagångssättet för detta förklaras under rubriken 4.2.1 Datainsamling.  

 

Den data som funnits att tillgå är tidigare kundregister med tillhörande information av             

demografisk och geografisk börd som har använts i ett inledande steg för segmenteringen av              

målgruppen. Den data som har använts har en mycket hög tillförlitlighet då, exempelvis,             

datan visar på faktiska köp direkt hos företaget.  

 

4.2.1 Datainsamling 

Datan som används i studien samlas in från de sociala medieplattformarna Facebook och             

Instagram. Rådata som samlas in bearbetas och förädlas även av Facebook och Instagram, där              

informationen från data sedan presenteras i annonsverktyget. Datainsamlingen sker på en           

personnivå, kontinuerligt, i realtid under dygnets alla timmar. Datainsamlingen kan delas in i             

tre olika segment, online på plattformen, online utanför plattformen, offline utanför           

plattformen (Facebook, 2019e). 

 

Online på plattformen - Denna datainsamling sker kontinuerligt när användare är inne på             

Facebook eller Instagram. Här samlas demografiska data in (kön, ålder) utifrån sådant som             

användaren själv väljer att skriva in. Där mäts även beteende, preferenser, och intressen             

utifrån det som användaren interagerar med på plattformen. Exempelvis kommer en person            

som gillar många fotbollssidor att se mer innehåll gällande fotboll än någon som inte gillat               

sådana sidor. Vidare mäts även data utifrån annonsklick, visningsprocent av en video,            
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gillningar, relationsstatus, avstånd till familj, vart man bor (geografisk plats), vart man jobbar             

(geografisk plats), kommentarer, delningar, genomförda köp via annonser, genomförda         

app-installationer från annonser, enhet, webbläsare. Vidare kopplar Facebook och Instagram          

även ihop beteendemönster med en färdig profil, exempelvis kan en person som beter sig som               

en företagare (oavsett om denne faktiskt har ett företag eller inte) bli indelad i en målgrupp                

som att denne nyligen bildat ett bolag, endast till följd av hur denne beter sig på plattformen                 

(Facebook, 2019e). 

 

Online utanför plattformen - Online utanför plattformen innebär att en person surfar på             

internet men inte är inne på varken Facebook eller Instagram. Även här förs data kring hur                

personen i fråga beter sig och handlar på internet. Detta kan ske genom en så kallad pixel som                  

läggs ut på hemsidan. Denna pixel mäter likt Facebook vilka sidor en person besökt. Pixeln               

behöver dock implementeras av hemsideägaren och är inget som Facebook eller Instagram            

själva kan implementera. Pixeln möjliggör för företag att få en samlad målgrupp i             

annonsverktyget, detta kan exempelvis vara i syfte att marknadsföra mot en målgrupp som             

kollat på en specifik produkt eller liknande (Facebook, 2019e). 

 

Offline utanför plattformen - Data samlas även in från en person när denne inte är online.                

Detta sker genom att personens mobil ständigt delar det geografiska läget med Facebook och              

Instagram vilket gör att rörelsemönster och liknande kan spåras. Detta kan användas i syfte              

att exempelvis föreslå olika typer av event som kommer ske i närheten eller att personen är på                 

väg någonstans. På detta sätt kan en annonsör även få veta om personen exempelvis tar sig                

till jobbet genom kollektivtrafik eller med bil (Facebook, 2019e). 

 

4.3 Validitet 

Studiens förmåga att träffsäkert undersöka och frambringa resultat i enlighet med studiens            

syfte är det som avgör huruvida studiens slutsatser är relevanta. En studies validitet är en av                

de viktigaste kriterierna, detta med anledningen till sannolikheten att slutsatserna kan           

ifrågasättas om studien inte undersöker det den är ämnad att undersöka. (Bryman & Bell,              

2011). Studiens uppvisande av kontinuerlig tolkning av teori, kontrollerande samt          

ifrågasättande av uppnådda resultat är det som är av största vikt, samt beroende faktorer, i               

25 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

fråga av studiens validitet. Påståenden som uthärdat efter återkommande försök att falsifieras            

ökar validiteten i studien och ju fler försök, desto starkare blir validitet (Kvale et al. 2014). 

 

4.3.1 Intern validitet  

Den interna validiteten är främst kopplad till kausaliteten i studien. Detta innebär att kriteriet              

främst berör huruvida ett antagande som visar på ett kausalt samband mellan en eller flera               

faktorer faktiskt har grund. Således undersöks huruvida ansvarig den oberoende faktorn är till             

den variation som hittats (Bryman & Bell. 2011). 

 

4.4 Reliabilitet  

Reliabiliteten behandlar mätningarnas och måttens pålitlighet och följdriktighet (Bryman &          

Bell, 2011). Det är nödvändigt att undersöka nivån av noggrannhet vid inhämtningen och             

mätningen av den data som studien grundas på. Den data denna studie avser har samlats in                

per automatik via den enhet personen använder när den agerar på de sociala             

medieplattformarna, vilket eliminerar felaktigheter orsakade av den mänskliga faktorn vid          

datainsamlingsprocessen (Ibid). 

 

Denscombe & Larson (2016) menar att tillförlitligheten i en studie grundar sig i huruvida              

neutralt det använda forskningsinstrumentet är till sitt genomförande samt hur konsekvent           

instrumentet är om det används flertalet gånger. Detta innebär således att man tittar på              

replikerbarheten (Ibid). 

 

Denscombe & Larson (2016) definierar följande faktorer som kan användas för att analysera             

hur pass tillförlitlig en studie är:  

 

● Genomförande av forskningsinstrumentet vid två separata tillfällen där man jämför          

resultaten (Ibid). 

 

● Undersöka huruvida andra forskare skulle ha möjligheten att komma fram till samma            

eller liknande slutsatser när dessa undersöker samma fenomen (Ibid). 
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Såväl Denscombe & Larson (2016) som Bryman & Bell (2011) anser att reliabiliteten kan              

delas in i tre kategorier; stabilitet, interbedömarreliabilitet och intern reliabilitet. Stabiliteten           

behandlar hur stabil studiens utfall är. Detta innebär att resultatet som författarna kommit             

fram till ska kunna återskapas av andra vid ett separat tillfälle. Ett sätt att testa stabiliteten är                 

genom att göra ett test re-test. Den interna reliabiliteten behandlar hur de framkomna             

indikatorerna som utgör ett index eller en skala faktiskt är pålitliga och går att lita på.  

 

4.5 Genomförande  

Bryman & Bell (2011) menar att genomförandet av ett experiment står inför en rad hot som                

kan äventyra experimentets resultat och dess trovärdighet. Bryman & Bell (2011) menar att             

processen att välja ut målgrupperna kan vara problematiskt framförallt om dessa är baserade             

på ett slumpmässigt urval. Vidare menar Bryman & Bell (2011) att målgrupperna mognar             

under tid, något som kan ändra det sätt som målgruppen väljer att agera vid olika tidpunkter.                

Detsamma gäller om målgruppen är medveten om de är med i ett experiment. Detta kan               

resultera i att målgruppen inte agerar som de naturligt hade gjort utan istället agerat som de                

tror att experimentledaren vill att de ska agera (Ibid).  

 

Kampanjen utformades strategiskt utifrån “The Purchasing Funnel”-modellen, där kampanjen         

bestod av tre annonser som ökade relevansen i budskapet efter varje annons tills dess att man                

uppmanade målgruppen att köpa företagets produkt (Jansen & Schuster, 2011).          

Annonseringsstrategin agerar således som en tratt där man måste ha uppfyllt vissa uppsatta             

krav för att få se nästa annons. Detta gör att annons 2:s målgrupp baseras på de som uppfyllt                  

annons 1:s krav. Annons 3:s målgrupp är baserad på de som uppfyllt kraven på annons 2.                

Denna typ att segmentering gör således att målgruppen som ser annons 3 känner till företaget               

och engagerat sig i produkten innan man ber dessa att köpa produkten. På detta sätt               

segmenteras målgruppen ner till en mindre målgrupp som är mycket relevant att försöka             

konvertera till att bli kunder. Utifrån denna typ av segmentering subventioneras även            

annonseringskostnader från Facebook i och med den höga relevans som skapas, således            

sparas pengar och nyttomaximerar budgeten. 
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4.5.1 Anonymitet  

Samtliga användare på såväl Facebook som Instagram är anonyma under och efter hela             

annonseringsperioden. Detta är något som Facebook och Instagram själva automatiskt          

krypterar genom sitt annonseringsverktyg. Det framgår således aldrig till annonsören vem           

som i verkligheten får se budskapet utan endast antalet procent av en målgrupp sett              

budskapet. Vidare är det viktigt att komma ihåg att de personer som kommer att se budskapen                

även har accepterat i användarvillkoren att de har accepterat riktad annonsering i sina flöden.              

För att samtliga målgrupper ska kunna vara anonyma har Facebook satt in spärrar som gör att                

det inte går att kringgå anonymiteten för att lista ut en persons identitet, detta görs exempelvis                

genom att man inte kan marknadsföra mot en målgrupp mindre än 200 personer (Facebook,              

2019d) 

 

Vidare hanteras samtliga kundlistor och målgruppsanalyser utifrån GDPR och tidigare PUL.           

Nedan följer en illustration över hur en användare går från att ej vara anonym till att den är                  

anonym. För att Facebook ska kunna sälja precisa målgrupper till annonsörer och företag             

måste Facebook veta vilka personerna är; hur de beter sig på internet, ålder och kön. Denna                

data krypteras sedan i Facebooks annonseringsverktyg vilket resulterar i att den enskilda            

användaren omvandlas till en kod och således blir anonym gentemot annonsören. (Facebook,            

2019d) Se fig. 4 för en      

förklaring av hur data krypteras.  
 

 

 

 

 

Fig. 4 - Visualisering över datakrypteringen på Facebook  

 

 

4.5.2 Målgruppssegmentering 

Kotler & Armstrong (2012) menar att målgruppssegmenteringen ligger till grund för           

marknadsföringen. Detta ligger således i grund för att studiens syfte ska kunna genomföras.             

Nedan beskrivs hur segmenteringen av målgruppen skedde samt varför.  
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Den demografiska segmenteringen gjordes utifrån företagets befintliga kundregister.        

Kundregistret bestod utav totalt 7 029 genomförda köp genom företagets e-handel under            

2018. Genom registret gjordes ett utdrag på de mest troliga att genomföra ett köp.              

Åldersspannet blev 18 - 60 år, vilket stod för 5 170 genomförda köp (73,5 %) av totalen (fig.                  

5). När det kommer till kön var det ingen större skillnad mellan genomförda köp och således                

valdes därför att genomföra annonseringen mot såväl kvinnor som män.  

 

Nedan följer ett diagram (fig. 5) över samtliga genomförda köp segmenterat på ålder och              

kön.  

 

 

 
Fig. 5 - Män (Blå) - Kvinnor (Grön)  

 

Den geografiska positionen som annonserna gick ut mot var, Jönköping, Växjö, Gislaved,            

Nässjö, Lidköping och Värnamo. Samtliga annonser hade en radie om 15 kilometer. Dessa             

platser valdes ut då samtliga platser, geografiskt, ligger nära företagets fysiska butik. Hela             

köpprocessen gick igenom företagets e-handel, och produkten skickas hem till kunden.           

Således har butiken i sig inte något med annonseringen att göra.  

 

Look-alike målgrupper användes under denna kampanj, detta är en målgrupp som           

geografiskt, demografiskt, beteendemässigt ser ut som de kunder företaget har idag men som             
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ännu inte är kunder. Denna segmentering skapar en mycket god förutsättning för att hitta              

potentiella kunder. (Facebook, 2019b)  

 

4.6 Metodgranskning  

Metodikens verktyg för insamlingen av data har varit Facebooks marknadsföringsverktyg.          

Verktyget mäter automatiskt de handlingar en person ur målgruppen utför, något som gör att              

tillförlitligheten är hög och eventuella felläsningar av data kan förkastas. Vidare är det viktigt              

att ta hänsyn till att verktyget ligger till grund för en stor del av Facebooks omsättning, något                 

som gör det mer troligt att verktyget är så pass avancerad och precis som de utgörs för att                  

vara (Facebook, 2019f). 

 

4.7 Metoddiskussion  

Att använda sig av ett experiment som grund till studien är ytterst ovanligt i studier om                

ekonomi (Bryman & Bell, 2011). Det starkaste och mest tillförlitliga sätt som detta kan              

uppfyllas på är med data som berör hundratusentals personer, som visar på faktiskt monetär              

påverkan, men främst att den visar huruvida marknadsföring resulterar i det den är avsedd till.               

Detta i kombination med data som är hundraprocentig ned till minsta handling, kan visa på               

just det - verkligt resultat. Utifrån detta kan denna studie presentera verkliga resultat som              

skett på en stor skala.  

 

Metodiken i studien har varit svår att genomföra till följd av den avsaknaden av tidigare               

studier med samma metodval. Således har det varit svårt att genomföra experimentet på ett              

korrekt sätt utifrån praxis och liknande.  
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5. Empiriskt resultat 

 

Det empiriska resultatet som behandlas i denna studie, samt presenteras genomgående i detta             

kapitel, är av två genomförda och avslutade marknadsföringskampanjer på Facebook för ett            

företag som arbetar inom optik. Kampanjerna som resultaten kommer ifrån benämns i studien             

som “Kampanj utan strategi” och “Kampanj med strategi”. Den första kampanjen innehöll            

två annonser och drevs utan någon form av strategi under åtta veckors tid. Den andra               

kampanjen omfattades av tre annonser och drevs med en strategi som baseras på “The              

purchasing funnel”-modellen. Båda kampanjerna drevs under åtta veckors tid, dock inte           

parallellt.  

 

Kampanjen utan strategi utfördes på egen hand av företaget genom Facebooks egna            

marknadsföringsverktyg. Kampanjen med strategi utfördes av en marknadsföringsbyrå på         

företagets beställning, där studiens författare stod för kampanjens fullständiga strategiska          

planerande och utförande. Kostnaden för de båda kampanjerna som utfördes finansierades till            

fullo utav företaget.  

 

Resultaten presenteras i detta kapitel till en början som en tabell med samtliga resultat från               

annonserna i de två kampanjerna som drevs på Facebook. Därefter beskrivs resultaten            

genomgående för varje kampanj samt annons. 4,67% av Sveriges befolkning (SCB, 2019)            

har sett någon av de annonserna i någon av kampanjerna. Detta tyder på en mycket stor                

räckvidd under studiens experiment.  

 

Företaget och marknadsföringsbyrån som omnämns i denna studie har önskat att förbli            

anonyma. Namngivning förekommer därför inte i studien och i de illustrationer som visas är              

namn, logotyper samt andra identifierbara element borttagna. 

 

 

  

31 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

5.1 Kampanjernas sammanlagda resultat 
 

Nedan presenteras information från Facebook-kampanjen utan strategi, samt Facebook-kampanjen med 

strategi utifrån “The Purchasing Funnel”-modellen. Informationen avser resultaten från samtliga annonser 

efter avslut. 

 

Kampanj utan strategi  Annons 1 Annons 2  Totalt för kampanjen 

Annonsbudget  40 000 kr. 40 000 kr.  80 000 kr. 

Exponering  770 713 ggr. 1 090 125 ggr.  1 860 838 ggr. 

Frekvens  4,2 5,4  4,8 (snitt) 

Räckvidd  183 503 st. 201 875 st.  385 378 st. 

Konverteringar (försäljning)  64 st. 76 st.  140 st. 

Konverteringsgrad  0,03% 0,03%  0,03% (snitt) 

CPM  51,89 kr. 36,69 kr.  44,29 kr (snitt) 

Försäljning  16 000 kr. 19 000 kr.  35 000 kr. 

ROI/ROAS  0,4 0,475  0,4375 

Relevance Score  4 3  3,5 (snitt) 

Kampanj med strategi  Annons 1 Annons 2 Annons 3 Totalt för kampanjen 

Annonsbudget  15 682 kr. 4 750 kr. 7 568 kr. 28 000 kr. 

Exponering  314 987 ggr. 101 884 ggr. 64 680 ggr. 481 551 ggr. 

Frekvens  3,4 3,9 4,4 3,9 (snitt) 

Räckvidd  92 643 st.  26 124 st. 14 700 st. 92 643 st. 

Konverteringar (Försäljning)  N/A N/A 2 803 st. 2 803 st. 

Konverteringsgrad   28,2% 56,2% 19 % 3% 

CPM  49,78 46,62 kr. 117 kr. 58,14 kr (snitt) 

Försäljning  N/A N/A 700 750 kr. 700 750 kr. 

ROI  N/A N/A 8,759 8,759 

ROAS  N/A N/A 25 25 

Relevance Score  7 8 10 8,33 (snitt) 
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5.2 Kampanj utan strategi 

Den information som presenteras nedan är insamlat efter att företaget, på egen hand, utförde              

annonsering genom Facebooks marknadsföringsverktyg. Annonseringen omfattades av två        

betalda annonser med en insats på 80 000 kronor, fördelat med 40 000 kronor i               

annonseringsbudget på vardera annonserna. Facebook-annonseringen följde ingen strategi        

eller specificerad målgrupp. Detta innebär, att samtliga pengar går till annonseringen, där            

inget läggs på innehållsskapande. Priset på produkten som företaget sålde, samt anledningen            

till kampanjen, kostade 250 kronor. 

 

Innehållet till dessa annonser fick har ej publicerats av upphovsrättsliga skäl (SFS            

(1960:729)).  

 

5.2.1 Kampanjen 

Nedan presenteras information från Facebook-kampanjen utan strategi, innan start. 

 

 

Kampanjbudget: 80 000 kr. Pris på produkt: 250 kr. Tidsspann: 8 veckor 

 

 

Budgeten för de två annonserna var 40 000 kronor per annons, totalt 80 000 kronor.               

Annonsernas syfte var att öka försäljningen av en produkt som kostade 250 kronor. Båda              

annonserna var aktiva i åtta veckor. Den målgruppssegmentering som gjordes var endast en             

geografisk segmentering runt städerna, Jönköping, Värnamo, Växjö, och Gislaved.         

Kampanjen gick ut på att konvertera målgruppen till att köpa produkten, detta innebär att              

kampanjen inte gick igenom steg “1 och 2” utifrån “The Purchasing Funnel”-modellen            

(Jansen & Schuster, 2011). Detsamma gäller även själva segmenteringen av målgruppen.           

Detta skedde bara från en av de fem olika segmenteringsfacken som tidigare nämnts i              

teorikapitlet. Det skedde ingen annan typ av segmentering på målgruppen utöver just den             

geografiska. Således annonserade man ut samma budskap mot samtliga demografier i de            

geografiska områdena.  
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5.2.2 Annons 1 

Den första annonsen som företaget marknadsförde var inriktad mot att få målgruppen att             

klicka sig vidare till en hemsida. Man gick således direkt in på få målgruppen att konvertera.                

Innehållet till annonsen var en stillbild på ett par glasögon, följt av en uppmaning till               

målgruppen att klicka sig in och handla företagets nya produkt.  

 

Nedan presenteras information från Facebook-Annons 1. Informationen avser resultatet från Annons 1 efter             

avslut, som del av Facebook-kampanjen utan strategi. 

 

 

Annonsbudget: 40 000 kr. Exponeringar: 770 713 ggr. Frekvens: 4,2 

Räckvidd: 183 503 st. Konverteringar: 64 st. CPM: 51,89 kr. 

Försäljning: 16 000 kr. ROI: 0,4 ROAS: 0,4 

Relevance Score: 4   

 

 

Annons 1 exponerades totalt 770 713 gånger med en frekvens på 4,2. Frekvensvärdet visar              

hur många gånger annonsen visas för varje unik användare. Antalet unika användare som             

annonsen nådde ut till uppgick till 183 503 stycken. Antalet konverteringar för annons 1              

uppgick till 64 stycken. Konverteringsvärdet visar hur många användare som, genom           

engagemang i annons 1, har köpt produkten. Detta resulterar i en ROI/ROAS på 0,4 då               

försäljningen genom annonsen blev 16 000 kr. ROI och ROAS blir i detta fall samma värde                

då den sammanlagda insatsen på 80 000 kronor gick till att finansiera annonsens drift på               

Facebook. CPM-kostnaden, vilket visar kostnaden per 1 000 visningar (ej unika), blev 51,89             

kronor för annons 1. 
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5.2.3 Annons 2 

Den andra annonsen gick parallellt med den första annonsen under kampanjens period.            

Denna annons var riktad mot samma geografiska område som den första annonsen, samt mot              

samma demografiska målgrupp. Det som särskiljer denna annons gentemot den första           

annonsen var bilden samt den copy som användes. Budskapet och CTA:n som användes var              

samma som annons 1.  

 

Nedan presenteras information från Facebook-Annons 2. Informationen avser resultatet från Annons 2 efter 

avslut, som del av Facebook-kampanjen utan strategi. 

 

 

Annonsbudget: 40 000 kr. Exponeringar: 1 090 125 ggr. Frekvens: 5,4 

Räckvidd: 201 875 st. CPM: 36,69 kr. Konvertering: 76 st. 

Försäljning: 19 000 kr. ROI: 0,475 ROAS: 0,475 

Relevance Score: 3   

 

 

För annons 2 uppgick exponeringen till 1 090 125 gånger med en frekvens på 5,4. Detta ger                 

en räckvidd på 201 875 stycken. Med en budget på 40 000 kronor för annons 2 uppgick                 

CPM-kostnaden till 36,69 kronor, och med ett konverteringstal på 76 stycken blev            

ROI/ROAS 0,457 då försäljningen uppgick till 19 000 kronor.  
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5.2.4 Resultat av kampanjen 

Nedan presenteras information från Facebook-kampanjen utan strategi. Informationen avser det sammanlagda 

resultatet från både Annons 1 och Annons 2 efter avslut. 

 

 

Exponeringar: 1 860 838 ggr. Frekvens: 4,8 Räckvidd: 385 378 st. 

CPM: 42,99 kr. Konvertering: 140 st. Försäljning: 35 000 kr. 

ROI: 0,4375 ROAS: 0,4375 Relevance Score: 3,5 (snitt) 

 

 

Den totala exponeringen för både annons 1 och annons 2 uppgick till 1 860 838 gånger med                 

en frekvens på 4,8. Detta ger kampanjen en total räckvidd på 385 378 stycken. Då               

kampanjbudgeten var 80 000 kronor blev CPM-kostnaden 42,99 kronor. Båda annonserna           

genererade konvertering på 140 stycken. Försäljningen genom kampanjen blev 35 000 kronor            

vilket gav en ROI/ROAS på 0,4375. Detta innebär således att kampanjen resulterade i ett              

negativt ekonomiskt resultat, dock får man ta hänsyn till andra värden som ökad             

varumärkeskännedom, dock något som i detta stadie inte går att mäta.  

 

De tider som konverteringarna skedde var främst på kvällen mellan 17-23. Det var även några               

märkbara konverteringar mellan 07:00 - 09:00 samt mellan 10:00 - 14:00. Totalt sett är dessa               

siffror utifrån båda annonserna med totalt 140 konverteringar (fig. 6).  

 

Fig. 6 - Konverteringar utmarkerat utifrån tid på dygnet när konverteringen skedde - utan strategi  
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5.3 Kampanj med strategi (The Purchasing Funnel) 

Denna kampanj utformades utifrån “The Purchasing Funnel”-modellen (Jansen & Schuster,          

2011). De steg som kampanjen är uppbyggd efter inleds med “Awareness”-stadiet följt av,             

“Consideration”-stadiet och sist “Conversion”-stadiet. Målgruppen har segmenterats utifrån        

dessa tre steg som tidigare nämnts i teorin, men har även segmenterats på exempelvis faktorer               

som beteende, geografisk position, demografi och livsstil.  

 

5.3.1 Kampanjen 

Nedan presenteras information från Facebook-kampanjen med strategi utifrån “The Purchasing 

Funnel”-modellen. 

 

 

Kampanjbudget: 28 000 kr. Pris på produkt: 250 kr. Tidsspann: 8 veckor 

 

 

Kampanj som genomfördes med strategi hade samma budget som den utan strategi; 80 000              

kronor. Dock lades endast 28 000 kronor på att finansiera driften av kampanjen på Facebook               

(kampanjbudget) medan resterande medel av budgeten gick till arvode för          

marknadsföringsbyrån som ansvarade för att ta fram innehåll till annonserna (bild/film/copy)           

samt undersökning kring såväl målgrupp som köpbeteenden. Kampanjen, med underliggande          

annonser, drevs under 8 veckors tid. 

 

5.3.2 Annons 1 (Awareness) 

Den första annonsen utformades utifrån det första steget i “The Purchasing Funnel”-modellen            

(Jansen & Schuster, 2011). Detta innebär att annonsen är utformad på ett sätt där man vill                

skapa varumärkeskännedom hos målgruppen kring företaget. Detta steg är även inkörsporten           

till att hitta personer som har ett behov av att köpa företagets produkt. Om personen som ser                 

annonsen engagerar sig genom att kommentera/dela/gilla alternativt att denne sett annonsen           

fem gånger eller att denne har klickat sig in på den hemsida som annonsen länkar till kommer                 

denne att anses tillräckligt relevant för att gå vidare till nästa steg och därmed se nästa                
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annons. 

 

I detta steg var det av störst vikt att nå ut till            

så många personer som möjligt utifrån      

tidigare nämnda målgruppssegmentering.   

Annonsens fokus lades därför på räckvidd,      

vilket gör att Facebook optimerar     

annonsens egenskaper till att uppnå detta. 

 

Innehållet i annonsen valdes för att ge en        

känsla av hopp, glädje och framgång.      

Annonsen länkade vidare till en artikel som       

beskriver företagets framgång, med syfte att      

bygga förtroende kring företaget hos     

målgruppen.  
Fig 6. Annons 1 (Awareness) från Facebook 

 

 

Nedan presenteras information från Facebook-annons 1 (Awareness). Informationen avser resultatet från 

annons 1 (Awareness) efter avslut, som del av Facebook-kampanjen med strategi utifrån “The Purchasing 

Funnel”-modellen. 

 

 

Annonsbudget: 15 682 kr. Exponeringar: 314 987 ggr. Frekvens: 3,4 

Räckvidd: 92 643 st. Konvertering (till annons 2): 26 124 st. Konverteringsgrad: 28,2% 

CPM: 49,78 kr. Relevance Score: 7  

 

 

Annonsens räckvidd uppgick till 92 643 stycken med en frekvens på 3,4. Totalt exponerades              

annonsen således 314 987 gånger. Under sin livstid konverterade annonsen 26 124 stycken             

personer, som ger en konverteringsgrad på 28,2%. Konverteringen i denna annons innebär att             
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personen som sett annons 1 och kommer därmed visas annons 2. Konverteringen syftar därför              

inte på försäljning. 

 

5.3.3 Annons 2 (Consideration) 

Annons 2 utformades för att belysa “folksjukdomen” torra ögon. Detta var i syfte med att få                

målgruppen engagerad kring ett problem som      

sedan kan kopplas ihop till den produkt som        

företaget vill sälja. Även denna annons var länkad        

till en artikel där målgruppen kunde läsa mer om         

problemet men även om hur de kunde lösa det.         

Innehållet i annonsen valdes för att ha ett tydligt         

fokus på just ögon som kunde härledas till att man          

läst den tidigare artikeln om företagets framgång.       

I copyn nämns även företagets namn vid ett tidigt         

stadie för att få målgruppen att snabbt minnas        

företaget och på så sätt öka chansen till att de          

öppnar artikeln och läser.  
Fig. 7 - Annons 2 (Consideration) från Facebook 

 

Nedan presenteras information från Facebook-annons 2 (Consideration). Informationen avser resultatet från           

annons 2 (Consideration) efter avslut, som del av Facebook-kampanjen med strategi utifrån “The Purchasing              

Funnel”-modellen. 

 

 

Annonsbudget: 4 750 kr. Exponeringar: 101 884 ggr. Frekvens: 3,9 

Räckvidd: 26 124 st. Konvertering (till annons 3): 14 700 st. Konverteringsgrad: 56,2%  

CPM: 46,62 kr. Relevance Score: 8  

 

 

39 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

Räckvidden till denna annons uppgick till 26 124 unika personer som såg annonsen med en               

frekvens på 3,9. Det var 14 700 som uppfyllde kraven och konverterades för att gå vidare och                 

se nästa annons. Konverteringsgraden för annonsen blev således 56,2%. 

 

5.3.4 Annons 3 (Conversion) 

Annonsen hade fokus på att få målgruppen att genomföra ett köp av företagets produkt på               

företagets E-handel. Samtliga som fick se denna annons har tidigare sett annons 1 och 2               

vilket förklarar den låga räckvidden. 

 

Nedan presenteras information från Facebook-annons 3 (Conversion). Informationen avser resultatet från 

annons 3 (Conversion) efter avslut, som del av Facebook-kampanjen med strategi utifrån “The Purchasing 

Funnel”-modellen. 

 

 

Annonsbudget: 7568 kr. Exponeringar: 64 680 ggr. Frekvens: 4,4 

Räckvidd: 14 700 st. Konvertering (Försäljning):  2 803 st. Konverteringsgrad: 19% 

CPM: 117 kr. Relevance Score: 10  

 

 

Ovan följer resultaten för annons 3. Med en        

relativt liten målgrupp kunde frekvensen     

lyftas för att öka chansen till att målgruppen        

konverterade och köpte företagets produkt.     

Den målgrupp som har sett denna annons har        

tidigare sett annons 1 samt annons 2 och        

fullföljt de uppsatta krav som satts för att        

komma vidare i annonsserien till denna      

annons.  

 

 
 

Fig 8. Annons 3 (Conversion) från Facebook 
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5.3.5 Resultat av kampanjen 

Nedan presenteras information från Facebook-kampanjen med strategi. Informationen avser det sammanlagda 

resultatet från både Annons 1 (Awareness), Annons 2 (Consideration) och Annons 3 (Conversion) efter avslut. 

 

 

Exponering: 481 551 ggr. Frekvens: 3,9 (snitt) Räckvidd: 92 643 st. 

CPM: 58,14 kr. Konverteringar: 2 803 st. Försäljning: 700 750 kr. 

ROI: 8,759 ROAS: 25 Relevance Score: 8,33 (snitt) 

 

 

Ovan redovisas de gemensamma resultaten från den kampanj som utgick ifrån tidigare nämnd             

strategi. Resultatet visar att 2803 sälj genomfördes till följd av kampanjen, således fick             

företaget en ROI om 8,759 samt en ROAS om 25; i kronor sett resulterade kampanjen i sälj                 

motsvarande 700 750 kronor.  

 

I fig. 7 illustreras vilka tider på dagen målgruppen genomförde sina köp. Majoriteten av              

köpen genomfördes mellan 19:00 - 01:00, med flest genomförda köp mellan klockan 21:00 -              

22:00. Diagrammet visar en sammanslagning av alla veckodagar.  

 

  

 

Fig. 9 - Konverteringar utmarkerat utifrån tid på dygnet när konverteringen skedde - med strategi  
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6. Diskussion 
 

Nedan diskuteras flera av studiens huvuddelar där samtliga varit viktiga faktorer i det             

slutresultat som studien kulminerat i. De resultat som framkommit av studien är av sådan              

signifikant skillnad gentemot det tidigare resultatet. Detta gör att replikerbarheten och           

genomförandet blir av stort intresse. Vidare diskuteras även grunderna av studien mer            

ingående för att ge en bättre förståelse för hur dessa delar har spelat roll i det resultat som                  

framkommit av studien. Studien är av intresse för såväl akademin som näringslivet, detta då              

studiens omfattning till målgrupp involverar drygt 4,67% (478 021 personer av 10 230 185              

invånare) av Sveriges befolkning (SCB, 2019) samt det rent monetära resultat som            

framkommit från studien.  

 

6.1 Resultatjämförelse  

De två kampanjer som genomfördes skiljer sig mest åt i två delar, strategi och resultat. Här                

kan vi se att budskapet bakom kampanjerna varit mer eller mindre densamma, detta gäller              

även det erbjudande som marknadsfört samt produkten som sålts. Likheterna i form av             

budget och leverantör bör även nämnas. Det är just strategin som ligger i grunden till               

skillnaden i resultaten i författarnas mening, detta då den tillåter en segmentering av             

målgrupperna genom “The purchasing funnel”-modellen vilket visat sig mycket effektiv          

(Jansen & Schuster, 2011). 

 

Den andra kampanjen som genomfördes (med strategi) låg fokuset på att genomföra en             

kampanj med hög relevans och således använda sig av den subventionering som Facebook             

ger till innehåll som är relevant (Facebook, 2019c). Detta uppnåddes utifrån den            

segmentering av målgrupper som gjordes utifrån strategin och på så sätt kunde pengar sparas              

på annonseringsköp. Detta syns tydligt om den första kampanjens annonserings kostnad           

(80.000SEK) jämförs mot den andra kampanjens annonseringskostnad (28.000SEK)        

gentemot de resultat som genererats. I och med detta kan det även härledas att kampanjen               

utifrån Facebooks mening varit relevant för målgruppen. 
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Utifrån de genomförda kampanjerna se verkar det inte finnas någon korrelation mellan antalet             

unika nådda personer och antalet konverteringar, detta då man i första kampanjen nådde 385              

378 personer men endast fick 140 konvertering medans den andra kampanjen nådde 92 643              

personer och 2 803 personer konverterade. Det tyder således vara en faktor av segmentering              

som skett i den andra kampanjen som ökat konverteringstalet. 

 

Resultatet vittnar även om att, trots en inledande negativ ROI i den första kampanjen, faktiskt               

gick att generera ett positivt ROI om 8,759. Detta tyder på att företag inte bör förkasta att                 

deras produkt om den inte går att sälja på sociala medier vid ett negativt resultat, utan bör                 

utforska närmare på huruvida effektiv deras strategi har varit vid försäljningen på sociala             

medier.  

 

Användningen av data som skett för att såväl segmentera målgruppen, skapa en strategi för              

när/hur/vad som skulle kommuniceras ut ligger i stora drag till grund för denna lyckade              

kampanj. Detta baserades på sådan information som företaget redan besatt, något som talar             

för replikerbarheten. Nedan i fig. 10 jämförs de slutliga konverteringar som skedde (Y-axeln)             

gentemot tid på dygnet när dessa skedde (X-axeln). Den gröna linjen är den där strategin               

använts och den blåa linjen är den där ingen strategi använts.  

 

 

 
Fig 10 - Grön - med strategi | Blå - utan strategi | - Jämförelse mellan kampanjernas konverteringar  

 

Trots de stora skillnader till antalet konverteringar kunde vi se att de båda kurvorna statistiskt               
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liknade varandra då de båda har sitt högsta antal konverteringar vid 18:00 - 23:00 samt vid                

11:00 - 13:00. 

 

6.2 Hypoteser  

Utifrån den data som redovisas i det empiriska resultatet kan samtliga tre nollhypoteser             

förkastas och därmed bekräfta hypoteserna. Nedan redovisas den data som ligger till grund             

för bekräftelse/förkastningen av hypoteserna/nollhypoteserna.  

 

 

Hypotes 1: Segmentering av målgruppen utifrån “The       

purchasing funnel”-modellen ger ett bättre     

försäljningsresultat.  

Nollhypotes 1: Segmentering av målgruppen utifrån “The       

purchasing funnel”-modellen ger inte ett bättre      

försäljningsresultat. 

Hypotes 2: Segmentering av målgrupper utifrån “The       

purchasing funnel”-modellen går att applicera i      

marknadsföring på sociala medier. 

Nollhypotes 2: Segmentering av målgrupper utifrån “The       

purchasing funnel”-modellen går inte att applicera i       

marknadsföring på sociala medier.  

Hypotes 3: B2C företag kan marknadsföra och driva        

konverteringar på sociala medier.  

Nollhypotes 3: B2C företag kan inte marknadsföra och        

driva konverteringar på sociala medier. 

 

 

Som ovan nämnt ställdes tre hypoteser med tillhörande nollhypoteser vilka fastställdes i            

början av denna studie som sedan har beprövats och utsätts för förkastningsförsök. Efter             

experimentets avslut och resultaten kunde mätas var, onekligen, samtliga nollhypoteser          

förkastade. Experimentet “kampanj med strategi” påvisade resultat som var över förväntan           

och presterade således bättre än “kampanj utan strategi”.  

 

6.2.1 Hypotes 1  

Den första hypotesen berör försäljningsresultatet utifrån “The purchasing funnel”-modellen         

(Jansen & Schuster, 2011) samt om resultatet blir bättre vid appliceringen av den. I “kampanj               

utan strategi” användes inte “The purchasing funnel”-modellen eller någon annan strategi.           

Hypotesen kan bekräftas i och med att försäljningsresultatet för den kampanj där “The             

purchasing funnel”-modellen hade applicerats hade ett bättre försäljningsresultat än den          
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kampanj där modellen inte applicerats. Försäljningen där modellen appliceras uppgick till 2            

803 stycken konverteringar. Försäljningen där modellen inte applicerats uppgick till 140           

stycken konverteringar. Således förkastas nollhypotes 1.  

 

Efter avslut visade “kampanj utan strategi” ett negativt resultat då försäljningen var lägre än              

den totala investeringen. Detta tyder på avsaknad av relevans i kampanjen, dock ej den              

verkliga anledningen av den. Hypotesen anses vara bekräftad då nollhypotesen har förkastats,            

i och med det tydliga resultatet efter experimentet, men med ett erkännande att det finns flera                

faktorer som påverkar ett försäljningsresultat. Målgruppssegmenteringen är, likaså “The         

purchasing funnel”-modellen, de viktigaste faktorerna i det som utgjorde experimentet och           

kan därmed vara de större påverkande faktorer som stod för försäljningsresultatet. 

 

6.2.2 Hypotes 2  

Det empiriska resultatet i studien, presenteras i nedbruten form av den strategi (“The             

purchasing funnel”-modellen) som användes i kampanjen, visar annonsernas följd under den           

tiden kampanjen var aktiv. Där kan även segmenteringen följas då räckvidden tillslut            

fokuseras till de användare som var redo att konvertera. Hypotesen kan bekräftas utifrån den              

genomförda segmentering som skett utifrån användningen av “The purchasing funnel”-          

modellen. Kampanjens data visar hur målgruppen segmenteras ner från 92 643 personer till             

14 700 personer, med 2 803 genomförda konverteringar. Således kan nollhypotes 2 förkastas.  

 

6.2.3 Hypotes 3  

Den tredje hypotesen kan bekräftas utifrån de båda kampanjer som genomfördes, där 140             

stycken konverteringar genomfördes från “kampanj utan strategi” och 2803 stycken          

konverteringar utifrån “kampanj med strategi”. Således kan nollhypotes 3 förkastas.  

 

Det som möjliggör marknadsföring på sociala medier och det som bestämmer vad man,             

utifrån hypotesen, kan göra är något som avgörs helt av företagen som ligger bakom tjänsten.               

Facebook och Instagram som sociala medium är väl utformade för att bedriva            

marknadsföring och erbjuder verktyg för detta ändamål. Den tekniska aspekten som           

möjliggör marknadsföringen erbjuds till fullo av Facebook, och det resterande kravet för att             
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kunna bedriva marknadsföringen är att det finns mottagare som marknadsföringen kan nå ut             

till. Marknadsföring behöver mottagare som kan ta emot och avkoda meddelandet i            

marknadsföringen. I denna studie är dessa mottagare Facebooks och Instagrams användare           

och är, tillsammans med Facebooks marknadsföringsverktyg, det som möjliggör         

marknadsföringen på plattformen. Båda kampanjerna som drivits i denna studie har resulterat            

i konverteringar och då en kraftig ökning i konverteringsantal visades efter “kampanj med             

strategi” avslutades kan det konstateras att det är möjligt att skapa konverteringar, samt även              

att driva konverteringen i sin marknadsföring (Andreou et al. 2018). 

 

6.3 Replikerbarhet  

Studiens, samt de utförda experimentens, egenskap att vara replikerbar grundar sig i de             

förutsättningar utföraren har att uppnå önskad relevans i marknadsföringen. I syfte att uppnå             

den önskvärda relevansen i experimenten har beroende faktorer stått till grund för de slutliga              

resultaten, där faktorerna ej bär samma nivå av replikerbarhet (Denscombe & Larson, 2016).             

Detta menat att faktorer där bakomliggande resurser bestämmer användbarheten, även kan           

avgöra den övergripande replikerbarheten. I experimentet “kampanj med strategi” där          

målgruppssegmenteringen är en faktor till det slutliga resultatet, har befintliga kunddata           

använts för att skapa den målgrupp som sedan användes i marknadsföringskampanjen (Ibid). 

 

Kunddata, i detta fall, är av personuppgifter från genomförda köp under 2018. Genom det              

marknadsföringsverktyg som Facebook tillhandahåller kan kunddata importeras föra att         

skapa en målgrupp som till högsta möjliga grad liknar den grupp människor som tidigare köpt               

produkter från företaget. Detta gör att återskapandet av en likvärdig målgruppssegmentering           

som använts i studiens experiment är beroende av tidigare data, som inte alltid finns              

tillgängligt.  

 

Att replikera studien samt experimentet utifrån den strategi som användes är fullt möjligt då              

den nödvändigtvis ej behöver användes i denna typ av kampanj eller i detta medium,              

Facebook och sociala medier i övrigt. Strategin “The purchasing funnel” är inte begränsad till              

specifika medium där marknadsföringen sker, även om resultatet och relevansen kan variera            
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(Jansen & Schuster, 2011). Det finns inget som limiterar modellen till vilka produkter eller              

tjänster som kan appliceras. Det som begränsar en produkt eller tjänst är tillgången till en               

målgrupp som kan segmenteras på.  

 

Att använda Facebooks marknadsföringsverktyg kan göras utan någon kostnad. Det enda som            

krävs för att använda tjänsten är ett registrerat konto. För att publicera sin marknadsföring              

görs dock mot betalning. De kampanjer som utfördes för denna studie är av en högre summa                

då vardera av kampanjerna hade en insats på 80 000 kronor. Studien är fullt möjlig att                

replikera utifrån strategi, målgruppssegmentering och applicering av modell, då det inte är            

detta som betalas för. Experimentet går därmed att utföras med en lägre summa men kommer               

då inte generera likvärdigt resultat (Andreou et al. 2018). 

 

6.4 Produkten  

Produkten som företaget sålde är ej en produkt som är säsongsberoende, vilket möjliggör för              

produkten att marknadsföras och säljas oavsett årstid. Vidare är priset på produkten (250             

SEK) relativt billigt vilket innebär att produkten utifrån köpcykeln inte visar ett samband             

mellan köp och löneutbetalning. Detta gör att produkten utifrån befintliga data är oberörd av,              

årstid, månad, vecka och veckodagar. 

 

I och med att produktens avsedda syfte är att hjälpa personer med nedsatt syn innebär det att                 

konsumenterna själva behöver komplettera med individuella uppgifter om sina synfel för att            

produkten ska kunna produceras utifrån rätt styrka för att vara effektiv för den enskilde              

kunden. Detta i sig eliminerar i princip all möjlighet för kunder att köpa produkten som en                

present eller liknande till andra, något som hade öppnat upp för fler potentiella kunder och               

således fler konverteringar. Produkten i sig är även en sådan produkt som är lätt att förstå,                

den har ett syfte och de personer som ingår i målgruppen har redan en förståelse för hur                 

produkten fungerar.  
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6.5 Strategin  

Strategin som användes utformades för att skapa en målgrupp som genom segmentering blev             

mer köpvilliga. Detta kan ses på det sätt målgruppen segmenterats ner från ett inledande steg               

i “The purchasing funnel”-modellen till det avslutande steget där målgruppen konverterade.           

Genom att använda sig av denna typ av modell var det genomgående samma personer som               

fick se annons 1, 2, och 3. Denna typ av förfining av målgruppen säkerställer att det endast är                  

de mest relevanta personerna i målgruppen som får se den sista annonsen vilket ökar chansen               

till att en konvertering sker. På detta sätt sparas även pengar för då det är säkerställt att de                  

som faktiskt ser den sista annonsen är de mest troliga att konvertera (Jansen & Schuster,               

2011). 

 

Produkten som hade ett krav att kunden som köpte produkten har en form av synnedsättning,               

gjorde att bortsegmenteringen av de personer som inte har en synnedsättning blev extra viktig              

i det första steget för att inte behöva bearbeta dessa i annons 2 och 3. På detta sätt kunde                   

personer som inte var relevanta för produkten filtreras bort initialt.  

 

Strategin hade några former av bortfall i målgruppen. Dessa bortfall kan definieras som de              

som inte hade något synfel, de som inte varit inne på plattformen, de som redan har en                 

lösning på sin synnedsättning, samt de som inte har sociala medier. Dessa bortfall visar att               

vikten av att segmentera målgruppen i rätt steg för att på så sätt nyttomaximera              

annonseringsbudgeten.  

 

Kommunikationsdelen i strategin har varit av stor vikt, detta för att säkerställa att samtliga              

delar av att kommunikationen faktiskt yttrats (Kotler & Armstrong, 2012). På detta sätt             

säkerställs det även att de personer ur målgruppen som får se annonserna tolkar annonserna              

på rätt sätt och att känslan som vill förmedlas blir mottagen på rätt sätt. Vidare har det varit                  

av stor vikt att förstå hur uppbyggnaden av sociala medier faktiskt sett ut för att kunna bygga                 

en strategi som faktiskt kunnat applicerats på plattformarna (Kietzman et al. 2011).  

 

Strategin har rum för förbättring i form av ökad segmentering inom såväl annonseringen som              

det innehåll som använts. Detta hade exempelvis kunnat göras på sådant sätt där innehåll              
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skapas baserat på geografisk plats eller liknande. Denna djupare form av segmentering hade             

teoretiskt gjort det mer relevant och således resulterat i ett bättre resultat. Vidare finns det               

inget som talar för att annonseringen geografiskt inte hade kunnat gå till hela landet, och inte                

endast Småland med omnejd. Det samma gäller även budgeten, detta då denna faktor avgör              

annonseringsköpet och således den räckvidd kampanjen kan åstadkomma.  

 

I och med att denna kampanj marknadsfördes på sociala medier har även köpprocessen             

markant förkortas för kunden. Detta i och med att kunden kan köpa produkten på bara ett                

klick i jämförelse med om denne hade sett samma annons i en tidning, radio eller tv. Detta                 

gör att försäljningen av produkter i e-handel har en mycket kortare sträcka än den där kunden                

fysiskt måste ta sig till en affär för att handla.  

 

6.6 Målgruppssegmentering 

Målgruppsegmenteringen ligger till stor del grund för det lyckade resultat som studien visat             

(Kotler & Armstrong, 2012). Detta då alla de övriga delarna egentligen kulminerat i att              

säkerställa en relevant målgruppssegmentering. Detta beror på att konverteringar endast          

kunde ske mot de personer som faktiskt ansåg produkten relevant. I och med den höga               

tillförlitlighet i den data som använts har det funnit goda möjligheter att analysera och              

utvärdera vilka steg som skall tas i strategin för att maximera nyttan. Detta har i sin tur lett till                   

en mycket god avkastning för företaget. Trots att det inledningsvis var många personer som              

såg kampanjerna var det i efter en god segmentering möjligt att få ner dessa till att                

konvertera.  

 

Segmenteringen av målgruppen som sådan skedde i två steg som, beroende av varandra, är av               

stor vikt. Den första segmenteringen skedde innan kampanjen annonserades ut, denna           

segmentering gick ut på att skapa en målgrupp som kunde anses vara av intresse. I andra                

steget segmenteras denna målgrupp ner genom de tre annonser som fanns aktiva, på detta sätt               

kunde segmenteringen ske under tid för att se vilka individer i målgruppen som var relevanta               

för att konvertera.  
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Utifrån den demografiska delen i målgruppssegmenteringen (Weinstein, 1994) kunde det          

konstateras att kön i denna målgrupp inte var en variabel som hade ett stort inflytande. Detta                

baserades på den tidigare information som var oss till handa från företaget. Eftersom att              

nedsatt syn är något som är förekommande hos såväl män som kvinnor var det inte av                

intresse att diskriminera ett av könen. Vidare kunde vi utifrån demografisk data se att              

köpkraften hos såväl yngre som äldre var likvärdig, något som kan ha påverkats av det låga                

priset.  

 

Annonseringen i sig har endast funnits aktiv när personer ur målgruppen varit aktiva på de               

sociala medie plattformarna som använts i marknadsföringen (Facebook och Instagram).          

Detta är gör att det till skillnad från exempelvis TV, radio och tidning inte behövs att gissa sig                  

fram till när och vart målgruppen kommer att befinna sig. 

 

Den geografiska segmenteringens betydelse är svår att avgöra, då det inte finns någon tydlig              

variabel på att den skulle varken öka eller sänka det resultat som genererats. Detta innebär               

således att företaget hade kunnat marknadsföra produkten mot övriga Sverige och inte behöva             

binda sig rent geografiskt till Smålandsregionen. 
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7. Slutsats 
 

Studiens resultat visar på att det är mer lönsamt för företag att använda sig av “The                

Purchasing funnel”-modellen än att inte använda sig av någon modell (Jansen & Schuster,             

2011). Detta kan härledas utifrån de resultat som tydligt klargör för drygt 20 gånger större               

resultat i den kampanj där modellen används kontra den kampanj där den inte används (Ibid).               

Studien visar även på att det verkar vara mer lönsamt för företag att segmentera målgrupper               

utifrån den data de kan få tag på; exempelvis kundregister. Detta är något som gett denna                

studie en insikt i hur befintliga kunders köpcyklar ser ut och på så sätt försökt i bästa mån att                   

replikera denna cykel. Utifrån detta kan det vara mycket lönsamt för B2C företag att              

marknadsföra sina produkter på sociala medier om de anammar det strategiska tänket bakom             

annonseringen. Således visar studien på att det är större chans för B2C företag att generera               

bättre resultat om de utgår ifrån datadrivna beslut för att göra sin marknadsföring mer              

resultatdriven och således mer relevant.  

 

7.1 Besvarande av frågeställningar  

 

 

Fråga 1: Hur kan relevansen i marknadsföringen öka        

genom datadriven marknadsföring? 

Fråga 2: Kan konverteringen av kunder öka för        

B2C-företag genom datadriven marknadsföring? 

 

 

Relevans inom marknadsföring handlar om att skapa och presentera innehåll utifrån           

målgruppens preferenser. Det finns inget universellt recept för att uppnå detta då preferenser             

mellan målgrupper inte alltid är den samma. I denna studie har frågan ställts att om               

datadriven marknadsföring kan öka relevansen i marknadsföringen samt om konvertering av           

kunder för B2C-företag kan öka, och för att besvara detta har ett experiment utförts. Det som                

studien resulterar i är att ökning av relevansen är möjlig med marknadsföring som drivs av               

data samt även hur man gör det. Därmed kan denna fråga anses vara besvarad då resultatet                

efter det utförda experimentet tydligt visar på ökad konverteringsgrad genom datadriven           
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marknadsföring, målgruppssegmentering och användandet av en teoretisk modell för att driva           

kampanjen.  

 

Vidare har den systematiska förfiningen av målgruppen gjorts genom en urvalsprocess från            

befintlig data som funnit att tillgå, detta i kombination med den segmentering som skett              

utifrån de teoretiska modeller som applicerats under studiens gång. Utifrån dessa datadrivna            

beslut har målgruppen segmenterats ned och blivit så pass relevant inför det budskap som              

uttryckts att en ökning i konverteringar skedde gentemot den tidigare kampanjen.  

 

 

 

  

52 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

Referenslista 
 

Andreou, A., Venkatadri, G., Goga, O., Gummadi, K. P., Loiseau, P., & Mislove, A. (2018). 

Investigating Ad Transparency Mechanisms in Social Media: A Case Study of 

Facebook's Explanations. Proceedings 2018 Network and Distributed System Security 

Symposium. doi:10.14722/ndss.2018.23191 

Andreou, A. Silva, M. Benevenuto, F. Goga, O., Loiseau, P. & Mislove, A. (2019). 

Measuring the Facebook Advertising Ecosystem. Proceedings 2019 Network and 

Distributed System Security Symposium. doi:10.14722/ndss.2019.23280 

Bowman, J. P. & Targowski, A. S. (1987). Modeling the Communication Process: The Map 

is Not the Territory. Journal of Business Communication, 24(4). 

doi:10.1177/002194368702400402 

Business & The Environment. (2012). Ten Tips for Using Social Media to Promote 

Corporate 

Social Responsibility. vol. 23 nr. 2. 

Bryman, A, Bell, E. (2011) Business Research Methods. Oxford, Oxford University Press  

Cahill, D. J. (1997). Target marketing and segmentation: Valid and useful tools for 

marketing. Management Decision, 35(1) doi:10.1108/00251749710160133 

Caspari, J. A. & Caspari, P. (2004). Management dynamics: Merging constraints accounting 

to drive improvement. John Wiley. 

Denscombe, M. & Larson, P. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna . Studentlitteratur. 

Dowhan, D. (2013). Hitting Your Target. Using the right data and metrics for each stage of 

the funnel 

53 



Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

 

Facebook. (2019a). About Ad Auctions. (n.d.). Hämtad från 

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542 (2019-05-02) 

Facebook. (2019b). About Lookalike Audiences. (n.d.). Hämtad från: 

https://www.facebook.com/business/help/164749007013531?helpref=page_content 

(2019-05-22) 

Facebook. (2019c). About Relevance Score. (n.d.). Hämtad från: 

https://www.facebook.com/business/help/768598746552352 (2019-05-02) 

Facebook. (2019d). About the customer list upload process. (n.d.). Hämtad från: 

https://www.facebook.com/business/help/112061095610075?helpref=faq_content 

(2019-05-02) 

Facebook. (2019e). Data use policy. (n.d.). Hämtad från: 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy (2019-05-23) 

Facebook. (2019f). Reports First Quarter 2019 Results. (n.d.). Hämtad från: 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Firs

t-Quarter-2019-Results/default.aspx (2019-05-17) 

Holmgren, M. Holmström, U. Hultman, C. & Johansson, C. (2003): Effektivare TV-reklam 

genom målgruppsanpassad placering. Lund: Lunds Universitet 

Howard, J. A. & Sheth, J. N. (1969). The theory of buyer behavior. 

Hoyer, W. D. MacInnis, D. J. & Pieters, R. (2012). Consumer behavior. South-Western. 

Huete-Alcocer, N. (2017). A Literature Review of Word of Mouth and Electronic Word of 

Mouth: Implications for Consumer Behavior. Frontiers in Psychology, 8. 

doi:10.3389/fpsyg.2017.01256 

Hutt, M. D. & Speh, T. W. (2012). Business marketing management: B2B. Cengage 

54 

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542
https://www.facebook.com/business/help/164749007013531?helpref=page_content
https://www.facebook.com/business/help/768598746552352
https://www.facebook.com/business/help/112061095610075?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-First-Quarter-2019-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-First-Quarter-2019-Results/default.aspx


Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

Learning. 

Internetstiftelsen. (2019). Svenskarna och Internet: Sociala Medier (n.d.). Hämtad från: 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/sociala-medier (2019-03-20) 

Jansen, B & Schuster, S. (2011). Bidding on the buying funnel for sponsored 

search and keyword advertising. Journal of Electronic Commerce Research. 12. 

Jewels, T. and Timbrell, G. (2001). Towards a definition of B2C & B2B 

e-commerce. .ACIS 2001 Proceedings. 56. http://aisel.aisnet.org/acis2001/56 

Kahle, L. R. (1986). The Nine Nations of North America and the Value Basis of Geographic 

Segmentation. Journal of Marketing, 50(2), 37. doi:10.2307/1251598 

Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P, & Silvestre, B.S. (2011). “Social media? Get 

serious! Understanding the functional building blocks of social media”, Business 

Horizons vol.54. 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing. Pearson Education. 

Kotler, P. Burton, S. Deans, K. R. Brown, L. & Armstrong, G. (2015). Marketing. Pearson 

Australia. 

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur. 

Lancaster, G. & Withey, F. (2006). Marketing Fundamentals. Butterworth-Heinemann. 

Lavidge, R. J., & Steiner, G. A. (1961). A Model for Predictive Measurements of Advertising 

Effectiveness. Journal of Marketing, 25(6). doi:10.1177/002224296102500611 

Lillerud, R. (1999). Economics Club - BN20 Marketing. 2209 Publishing. 

Luo, C & Bruijn, O. & Chen, Y.-W. (2015). Behavioural segmentation using store scanner 

data in retailing: Exploration and exploitation in frequently purchased consumer 

goods markets. 10. 16-26.  

55 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/sociala-medier
http://aisel.aisnet.org/acis2001/56


Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

Meyerson, M. & Scarborough, M. E. (2008). Mastering online marketing. Entrepreneur 

Press. 

Moorman, C. (2011). “Integrating Social Media”, Marketing Management. vol. 20, nr. 4 

Oxford Dictionaries. (2019). Social media | Definition of social media in English by Oxford 

Dictionaries. (n.d.). Hämtad från 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_media (2019-03-20) 

Ramos, A. & Cota, S. (2009). Search engine marketing. McGraw-Hill. 

Ramsay, M. (2010). Social media etiquette: A guide and checklist to the benefits and perils of 

social marketing. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 

17(3-4), 257-261. doi:10.1057/dbm.2010.24 

Rayson, S. (2015). “Facebook Interactions: Why Shares, Likes and Comments All Count” 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2019). Sveriges befolkning. (n.d.). Hämtad från: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befol

kning/ (2019-03-22) 

SFS: 1960:729 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 

Sherlock, T. (2014). 3 KEYS TO IDENTIFYING YOUR TARGET AUDIENCE. 

Promotional Marketing. 

Smith, M. (2018). Social Media Trends 2018 Hootsuite’s annual report. Hämtad från: 

https://hootsuite.com/uploads/.../gd-SocialTrends-en-3-1.pdf (2019-05-22) 

Ström, P. (2010).  Sociala Medier Gratis marknadsföring och opinionsbildning . Liber AB. 

Weaver, W. (1949). Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication. 

Webb, M. J. & Gorman, T. (2006). Sales and marketing the Six Sigma way. Kaplan. 

Weinstein, A. (2014). Segmenting B2B technology markets via psychographics: An 

exploratory study. Journal of Strategic Marketing, 22(3). 

56 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_media
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/
https://hootsuite.com/uploads/.../gd-SocialTrends-en-3-1.pdf


Kandidatuppsats | Företagsekonomi C 

“Ingen Reklam Tack” Ett experiment kring relevansen i datadriven marknadsföring 

 

doi:10.1080/0965254x.2013.876072 

Weinstein, A. (1994). Market segmentation: Using demographics, psychographics, and other 

niche marketing techniques to predict and model customer behavior. Chicago, IL: 

Probus Pub. 

Wilson, H. Guinan, P. Parise, S. & Weinberg, B. (2011). What’s Your Social Media 

Strategy?, Harvard Business Review, vol 12. 

Young, R. A., Weiss, A. M., & Stewart, D. W. (2006). Marketing champions: Practical 

strategies for improving marketings power, influence, and business impact. Hoboken: 

Wiley. 

 

 

 

 

57 


