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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en bakgrund till studien. Därefter följer en problemdiskussion vilket leder 

till ett övergripande syfte och forskningsfråga som i sin tur ger läsaren en introduktion om vad som 

undersökts i detta arbete. 

 

1.1 Bakgrund 
Den stora ökningen av internetanvändningen gör att traditionella kommunikationer har 

minskat och istället har internetanvändningen blivit en del av miljontals människors vardag runt 

om i världen. (Danaher & Rossiter, 2011)  

Enligt undersökningen, Svenskarna och internet (2015) som är en årlig undersökning som tittar 

på svenska folkets internetvanor, är Facebook fortfarande det sociala nätverk som dominerar. 

Hela 70 procent av internetanvändarna använder Facebook och nästan alla som besöker sociala 

nätverk besöker också Facebook. Hälften av 12-55 åringarna som besöker sociala nätverk 

publicerar någon gång i veckan meddelanden och kommentarer och en tredjedel i åldern 16-

35 år skickar vidare eller delar material med andra. Numera är det 76 procent av 

internetanvändarna som använder sociala medier. (Svenskarna & internet, 2015) 

Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som en grupp av internetbaserade 

applikationer som byggs på de ideologiska och teknologiska grunderna för Web 2.0 och som i 

sin tur gör det möjligt att skapa och utbyta konsumentgenereratinnehåll. Med höga nivåer av 

självutlämnande och social närvaro, har sociala nätverkssajter växt snabbare än e-post som den 

mest populära online aktivitet och har gjort det möjligt för konsumenterna att få kontakt med 

andra genom att utbyta information, åsikter och tankar om produkter och varumärken. (Kaplan 

& Haenlein 2010; Chu & Kim, 2011) 

På relativt kort tid har marknadsförare tagit till sig sociala medier för en mängd olika 

marknadsföringsändamål inklusive varumärken, forskning, kundrelationer, support och 

säljfrämjande åtgärder. (Ashley & Tutan, 2015) Sociala medier som inkluderar online kanaler 

för att dela och delta i mängder av olika aktiviteter utgör ett allt viktigare sätt för varumärken 

att kommunicera med attraktiva målgruppssegment. (Murdough, 2009) Idag är kundaktiviteter 

alltmer virtuella och ligger i sociala medier eller sociala nätverkssajter. Med den globala 

explosionen av användningen av sociala medier känner företag en press att engagera sig på de 

sociala medier där deras kunder är aktiva. (Baird & Parasnins, 2011) 
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Framväxten av internetbaserade sociala medier har gjort det möjligt för en person att 

kommunicera med hundratals eller tusentals människor om produkter samt med företagen som 

tillhandahåller dessa. Således har effekterna av konsumentkommunikationen i hög grad 

förstärkts på marknaden. (Mangold & Faulds, 2009) Verktyg och strategier för att 

kommunicera med kunder har förändrats väsentligt med framväxten av sociala medier som 

även kallas för konsumentgenererade medier. Denna form av media beskriver en mängd nya 

källor till online-informationer som skapas, initieras, cirkuleras och används av konsumenter för 

att utbilda varandra om produkter, varumärken och tjänster. (Blackshaw & Nazzaro, 2004) 

Sociala nätverkssajter (SNS) som t.ex. Facebook, Youtube och bloggar har snabbt blivit en 

viktig social plattform för datormedierade kommunikationer. (Correa, Hinsley & De Zuniga, 

2010) 

Det har länge varit känt att Word-of-Mouth (WOM) har stort inflytande på vad folk gör, 

känner och vet. (Buttle, 1998) WOM beskrivs som informell muntlig kommunikation som 

sprids från person till person. WOM anses vara en av de mest inflytelserika faktorer som 

påverkar konsumenternas köpbeslut. WOM betraktas som en viktig komponent i 

marknadsföring p.g.a. större upplevd trovärdighet, mindre partisk information och mer pålitliga 

bedömningar från konsumenternas sida. (Daugherty & Hoffman, 2014) 

Trots att WOM inte är något nytt fenomen har den fått en ny distinktion idag till följd av det 

nya sättet att kommunicera via sociala medier och sociala nätverk där budskap sprids med 

betydligt högre hastighet. (Kimmel & Kitchen, 2014) Elektronisk Word-of-Mouth (e-WOM) 

sker via många olika online-kanaler såsom bloggar, e-post, webbplatser för 

konsumentrecensioner, forum och sociala nätverk. (Dwyer, 2007)  

Hennig‐Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) definierar e-WOM som varje positivt 

eller negativt uttalande av potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en produkt eller ett 

företag som görs tillgänglig för många människor och institutioner via internet. Fler och fler 

marknadsförare använder sociala medier som en integrerad del av sin marknadsmix d.v.s. som 

en del av den kombination av konkurrensmedel som en verksamhet använder i sin 

marknadsföring. Därför blir en noggrann undersökning av e-WOM via sociala nätverk kritisk 

med tanke på de sociala och gemensamma egenskaper av sociala nätverkssajter (SNS) som 

Facebook och YouTube. (Chu & Kim, 2011; Mangold & Faulds, 2009)  

Sociala medier har också en enorm potential för företag och organisationer när det gäller att 

komma närmare kunderna och genom detta blir det lättare att öka intäkterna, minska 

kostnaderna och öka effektiviteten i företagen. (Baird & Parasnis, 2011) Trots de fördelar som 
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användningen av sociala medier medför som en kanal för kundengagemang för företag, medför 

det också utmaningar inom den traditionella kundrelationshanteringen. Med sociala medier har 

företagen inte längre kontroll över relationen med kunderna. Istället är kunder och deras 

mycket inflytelserika virtuella nätverk som driver samtalet och påverkar företagets 

marknadsföring, försäljning och serviceinsatser med sin omedelbarhet och räckvidd. (Baird & 

Parasnis, 2011) 

Samtidigt har de sociala medierna gjort att risken för ryktesspridning via e-WOM ökat, där 

kunderna har en möjlighet att sprida okontrollerad information som kan vara sann såväl som 

osann. Informationen som sprids kan i sin tur vara långt ifrån den information som 

organisationen själv delar med sig av och som speglar organisationens egen uppfattning om vad 

den är och hur den vill vara. (Aula, 2010)   

Enligt Baird och Parasnis (2011) måste företagen därför acceptera denna förändring och anta en 

ny strategi, som istället för kundhantering ska underlätta samarbetsprojekt och dialog som 

kunderna värdesätter. Att förstå vad kunderna värdesätter särskilt när de är i en unik miljö som 

sociala plattformar, ger företag möjlighet att skapa webbplatser och tjänster med komplett 

nätverksfunktionalitet via sociala medier som t.ex. Facebook, Youtube, bloggar m.m. (Ibid) 

Konsumenter antar en alltmer aktiv roll i skapandet av företagens marknadsföringsinnehåll och 

varumärke. Företagen försöker i sin tur att nå konsumenterna med online-marknadsföring på 

de sociala medier där konsumenterna finns. Utmaningen är dock att företagen trots att de inser 

behovet av att vara aktiva på sociala medier, inte förstår hur de ska göra detta på ett effektivt 

sätt. (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011) Alltför många företag gör misstaget att behandla 

sociala medier som skilda plattformar som arbetar oberoende av varandra. Istället bör företagen 

visa sin inställning till sociala medier genom en strategi och samtidigt förstå att internetbaserade 

medier inte ersätter de traditionella medierna. (Ibid)  

Konsumenternas ökade makt över varumärken i form av e-WOM gör att företagen förlorar 

kontrollen över sina varumärken. Men de är inte dömda att overksamt titta på vad 

konsumenterna gör med deras varumärken. Istället står företagen inför utmaningen att integrera 

konsumentgenererade varumärkesberättelser och sociala medier i sin marknadsföring. Vissa 

märken har redan visat att användandet av konsumentinflytandet över en rad kanaler kan 

påverka varumärkes prestanda på ett positiv sätt. (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & 

Wiertz, 2013) 
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1.2 Problemdiskussion 
Sociala medier kan inte bara betraktas som en möjlighet utan medför även tydliga risker som 

företagen inte kan ignorera. En liten grupp individer kan genom sociala medier enkelt och 

snabbt varna allmänheten om problem som de upplevt och sedan sprida den informationen 

genom samverkan på nätet. (Aula, 2010)  

Den ökade användningen av sociala medier utgör en ny trend som bör vara av intresse för 

företag som är verksamma online, men samtidigt är många företag inte så bekväma med att 

konsumenterna kan tala fritt med varandra och företagen får allt mindre kontroll över 

informationen. (Kaplan & Haenlein, 2010)  

Framgångsrika introduktioner av nya varumärken är viktiga för företagens långsiktiga resultat. 

Marknadsföringsaktiviteter är därför inriktade på att öka sannolikheten för framgång när en ny 

produkt lanseras och därför ses kommunikation som det viktigaste elementet för att hjälpa 

konsumenterna att ta till sig nya produkter. (López & Sicilia, 2013) 

Forskning stöder generellt påståendet att WOM är mer inflytelserik på beteende än andra 

marknadskontrollerade källor. I själva verket har det visat sig att WOM kan vara mer 

inflytelserik än neutrala tryckta källor såsom konsumentrapporter (Buttle, 1998). 

Företagen måste därför utveckla strategier för att klara av maktlösheten och utmaningar som de 

möter. Idag kan kunderna på ett öppet och effektivt sätt dela information och deras uppfattning 

om företagen till andra kunder, vilket innebär att information som kan skada företaget kan 

spridas utan kontroll. (Baird & Parasnis, 2011) 

Enligt Hutter, Hautz, Dennhardt och Füller (2013) uppstår det såväl nya utmaningar som nya 

möjligheter för företagens marknadskommunikation på grund av interaktioner på sociala 

medier. Människor förlitar sig mer än någonsin på sina sociala nätverk när de tar köpbeslut. De 

sociala medierna har en viktig roll i konsumenters beslutsfattande eftersom en stor del av deras 

kommunikation sker i form av e-WOM via sociala medier. 

Få forskningsstudier har emellertid undersökt dessa frågor empiriskt och det återstår många 

frågor att undersöka för framtida forskning. (Berger, 2014) 

För att få en större förståelse av detta forskningsområde kommer denna studie att fokusera på 

fördelar och utmaningar med e-WOM på sociala medier samt på vilka strategier som kan 

tillämpas av företag och organisation för att bemöta dessa utmaningar. 
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1.3 Syfte & forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags och organisationers hantering av e-

WOM på sociala medier. I studien kommer fördelar och utmaningar som e-WOM medför för 

företag och organisationer, samt deras strategier för hantering av e-WOM att undersökas och 

beskrivas. Därför har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

Forskningsfråga 1: Hur kan de fördelar som e-WOM på sociala medier medför för 

företag och organisationer beskrivas? 

Forskningsfråga 2: Hur kan de utmaningar som e-WOM på sociala medier medför 

för företag och organisationer beskrivas? 

Forskningsfråga 3: Hur kan de strategier som företag och organisationer tillämpar 

för hantering av e-WOM på sociala medier beskrivas?  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för denna studie. Kapitlet inleds med definition av sociala 

medier och därtill beskrivs marknadsföring på sociala medier. Därefter belyses Word-of-Mouth, e-Word-of-

Mouth samt de fördelar, risker och utmaningar som följer med utvecklingen av sociala medier.  Vidare 

beskrivs strategier för att hantera e-Word-of-Mouth. En referensram presenteras avslutningsvis i detta 

kapitel. 

 

Sociala medier ger ett sammanhang för nya typer av identitets presentationer där varumärken är 

en del av resultatet (Merchant, 2006). Således kan konsumenterna dela sina egna åsikter eller 

dela varumärkesinnehåll med sina nätverk. Konsumenternas reaktion på sociala medier mäts 

genom att notera om konsumenten länkar, sätter bokmärke, bloggar, hänvisar till andra, 

klickar, delar med vänner, ansluter, prenumererar eller köper varumärket. (Ashley & Tuten, 

2015) Med tillkomsten av sociala medier, har varumärkesansvariga förlorat sin nyckelroll som 

författare av sina märkesberättelser. (Kuksov, Shachar & Wang, 2013) Istället är det 

konsumenterna som nu har befogenheten att dela sina varumärkes berättelser enkelt och 

allmänt genom sociala nätverk och de har fått en viktigare röst som varumärkesansvariga inte 

längre kan ignorera (Gensler m.fl., 2013). Konsumentgenererade varumärkenshistorier som 

berättas genom sociala medier är mycket mer effektfulla än berättelser som sprids via 

traditionella kanaler, eftersom användandet av sociala nätverk, är i realtid, digitalt, synligt, 

allmänt förekommande, tillgängligt och dynamiskt. (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, 

Gensler, Lobschat, Rangaswamy & Skiera, 2010) 

Verktygen och strategierna för att kommunicera med kunderna förändrades mycket i och med 

utvecklandet av sociala medier. Användandet av internet påverkar alla sidor av mänsklig strävan 

från det sätt som företag verkar till människans användning av det. likväl är de största 

anledningarna till människors internetanvändande att socialisera, sprida och ta emot ny 

information. (Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003) Kommunikationen har förändrats 

betydligt genom sociala medierevolutionen och påverkat marknadskommunikationen. 

Påverkan på konsumenternas kommunikationsvanor via sociala medier har ökat enormt och 

konsumenterna spenderar mer och mer tid på sociala medier. Därmed har konsumenterna 

omvandlat från att vara passiva deltagare i marknadsföring, till att vara aktiva skapare och 

påverkare och en del makt över varumärken har överförts till konsumenterna. (Hutter, Hautz, 

Dennhardt & Füller, 2013) 



7 
 

2.1 Sociala medier 
Hanna, Rohm och Crittenden (2011) konstaterar att det finns hundratals olika sociala medier 

(t.ex. sociala nätverk, bilddelningssajter, videosajter, wikis, bloggar och diskussionsgrupper). 

Anderson och Wolff (2010) betonar vikten av mobila enheter för tillgång till dessa plattformar. 

Alexa, som är ett webbinformationsföretag som tillhandahåller webbplatsers trafik ranking, 

erbjuder breda kategorier för att karakterisera sociala nätverk och sociala medier. Enligt Alexa 

fanns det 10 globala hemsidorna från slutet av år 2010: (1) Google (2) Facebook (3) YouTube 

(4) Yahoo (5) Windows Live (6) Baidu.com (7) Wikipedia (8) Blogger.com (9) Webb (10) 

QQ.com. Ett annat webbanalysföretag rapporterar att de 10 webbplatserna 2010 stod för ca 75 

procent av totala antalet sidvisningar i USA. (Ibid) 

Enligt Aula (2010) kännetecknas sociala medier av interaktivitet där deltagarna fritt kan skicka, 

ta emot och bearbeta innehåll för andras användning. Sociala mediers tjänster omfattar sociala 

nätverk, innehåll produktion, distribution av tjänster och webbplatser som är kollektivt 

konstruerade av användare (Wikipedia), video och fotodelningstjänster (YouTube & Flickr), 

virtuella världar (Second Life) och dagbokstyper av webbplatser (bloggar). Ur företagens 

perspektiv består de mest intressanta och mest populära sociala medietjänsterna av världens 

största socialt nätverk Facebook, musik- och underhållningsfokuserade MySpace och 

karriärorienterade Linkedin. 

Mangold och Faulds (2009) konstaterar att sociala medier beskriver en mängd nya källor till 

online-information som skapas, initieras, cirkuleras och används av konsumenter med syftet att 

utbilda varandra om produkter, varumärken och tjänster. Enligt Mangold och Faulds (2009) 

består ett brett utbud av nätets online e-WOM via sociala medier av exempelvis: bloggar, 

betyghemsidor och forum för tjänster, produkter, diskussionsforum och sociala nätverk. Med 

hjälp av sociala medier, är de gamla reglerna att missnöjda kunder kunde nå och berätta för tio 

personer inaktuell. Idag, med hjälp av sociala medier, har samma kunder möjligheten och 

verktygen för att nå 10 miljoner konsumenter nästan över en dag (Ibid). En mer utförlig 

beskrivning av exempel på sociala medier återfinns i tabellen nedan. (tabell 2.1) 
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Tabell 2.1: exempel på sociala medier 

 
Källa: Mangold & Faulds (2009, s. 358) 

 

Enligt Holmström och Wikberg (2010) kännetecknas sociala medier av: 

1. Räckvidd: Sociala medierna har skapat en räckvidd när det kommer till publicitet. En 

liten eller en stor publik kan nås och att komma åt en global publik med hjälp av sociala 

medier är enklare än tidigare. 

2. Tillgänglighet: Sociala medieanvändningen som en kanal är tillgänglig för alla till en 

låg kostnad. 

3. Användarvänlighet: Enkelheten när det gäller användandet av sociala medier är ett 

annat kännetecken. Det är inte svårt att använda dessa sociala medier. 

4. Färskhet: Sociala medierna har en enorm färskhet när det gäller bl.a. 

nyhetsuppdatering. En blogg kan exempelvis uppdateras på några minuter. 
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5. Fortlevnad: Artiklar och inlägg i de sociala medierna kan alltid uppdateras och 

redigeras. 

Det har visat sig att olika diskussionsforum har stor vikt för kunderna när det gäller val av 

produkter och varumärken. På dessa forum söker kunder tips och råd om produkter och vilka 

produkter som ska föredras. Dessa relationer som byggs upp mellan kunderna som 

kommunicerar med varandra via de sociala nätverkssajterna har ofta en stark innebörd och 

influerar dessa kunder och deras köpbeteende. (Rowley, 2000) 

Företagens integrerade marknadskommunikation strävar att samordna och styra olika delar av 

marknadsmixen. De är reklam, personlig försäljning, PR, publicitet, direkt marknadsföring 

och försäljningsfrämjande åtgärder för att kunna producera kundfokuserade meddelanden och 

därmed uppnå verksamhetens mål. Men sociala medier, även kallat konsumentgenererade 

medier har förändrat verktygen och strategierna för att kommunicera med kunderna. 

(Mangold & Faulds, 2009) Mangold och Faulds (2009) hävdar att sociala medier är ett hybrid 

inslag för att främja marknadsmixen eftersom de kombinerar funktionerna i de traditionella 

integrerade kommunikationsverktygen för marknadsföring (företag som pratar med kunder) 

med en mycket förstärkt form av WOM (kunder som pratar med varandra) varvid 

marknadsansvariga inte kan styra innehållet och förekomsten av sådan information.  

Dessutom är sociala medier också en hybrid på grund av att den har sitt ursprung från blandad 

teknik och media som möjliggör omedelbar kommunikation i realtid och använder 

multimedia-format och många leveransplattformar med global räckvidd. Dessutom begränsar 

konsumenternas förmåga att kommunicera med varandra företagens kontroll över innehåll 

och spridning av information. Konsumenterna har otalig tillgång till information och större 

kontroll över mediekonsumtion än någonsin tidigare men samtidigt kan effektiv användning 

av sociala medier också gynna företaget kraftigt. (Ibid) 

Enligt Gerber (2010) är vad som bör analyseras innan interagerandet via de sociala medierna 

när det gäller företagen är vem kommunikationen ska riktas till och vad målet med 

kommunikationen är. Fortsättningsvis menar Gerber (2010) att det är viktigt att etablera sig på 

ett fåtal plattformar inom de sociala medierna och interagera med fokus på att göra det 

professionellt. Företag ska inte överge alternativet att anställa någon som tar hand om 

integrerandet i de sociala medierna eftersom sociala medier kräver att företagen 

kommunicerar och marknadsför sig annorlunda än vad de tidigare gjort. (Ibid) 
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2.1.1 Kollaborativa projekt 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) gör webbplatser för kollaborativa projekt det möjligt för 

många slutanvändare att skapa innehåll gemensamt och samtidigt. Förmodligen den mest 

demokratiska manifestationen av konsument-genererat innehåll. Inom kollaborativa projekt 

görs en åtskillnad mellan wikis - det vill säga webbplatser som tillåter användare att lägga till, ta 

bort och ändra textbaserat innehåll och sociala bokmarkeringsapplikationer.(Ibid) Dessa 

möjliggör gruppbaserad insamling, uppdatering och bedömning av internetlänkar eller 

medieinnehåll (Ashley & Tuten, 2015). Ett exempel på applikationer inom denna kategori 

inkluderar Wikipedia. Huvudtanken bakom kollaborativprojekt är att de gemensamma 

insatserna av många aktörer leder till ett bättre resultat än någon aktör skulle kunna 

åstadkomma enskilt (Kaplan & Haenlein, 2010). Ur ett företagsperspektiv, måste företagen vara 

medvetna om att kollaborativprojekt är på väg mot att bli den viktigaste informationskällan för 

många konsumenter. (Ibid) Nedanstående tabell (2.2) beskriver 6 olika typer av sociala medier 

klassificerade utifrån olika grad av social närvaro och självexponering baserade på deras 

karaktär. 

Tabell 2.2: Klassificering av sociala medier genom sociala närvaro 

Källa: Kaplan & Haenlein (2010, s. 62) 

 

2.1.2 Bloggar 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är bloggar särskilda typer av webbplatser som vanligtvis 

visar datumstämplade texter i omvänd kronologisk ordning. De motsvarar de sociala mediernas 

personliga webbsidor och kan komma i en mängd olika varianter från personliga dagböcker 

som beskriver författarens liv till sammanfattningar av all relevant information i ett specifikt 

område. Bloggar hanteras vanligen av en enda person men ger möjlighet till interaktion med 

andra genom tillägg av kommentarer. På grund av sina historiska rötter är textbaserade bloggar 

fortfarande den vanligaste formen. (Ibid)  
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Fortsättningsvis påstår Kaplan och Haenlein (2010) att många företag använder redan bloggar 

för att uppdatera anställda, kunder, och aktieägare om utvecklingen som de anser vara viktigt. 

Men bloggar kan inte vara utan risker. Kunder som visar sig vara missnöjda med eller besvikna 

på företagets utbud kan besluta sig för att delta i ett virtuellt klagomål i form av protest på 

hemsidor eller bloggar vilket resulterar i tillgång till potentiellt skadlig information i online-

utrymme (Ward & Ostrom, 2006). 

 

2.1.3 Media grupp  
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är huvudsyftet med media sociala medier att dela 

medieinnehåll mellan användare. Media grupper finns för ett brett spektrum av olika 

medietyper, inklusive bilder (t.ex. Flickr), video (t.ex. YouTube) och PowerPoint-

presentationer (t.ex. Slideshare). Den höga populariteten för media samhällen gör dem till en 

mycket attraktiv kontaktkanal för många företag; det är lätt att förstå när man beaktar att 

YouTube har mer än 100 miljoner videoklipp per dag. Under 2007 organiserade Procter & 

Gamble en tävling för sin produkt Pepto-Pismol, där användarna uppmanades att ladda upp ett 

klipp på Youtube, d.v.s. 1-minut videos där de sjunger om besväret som Pepto-Pismol 

motverkar. Andra företag som Cisco och Google förlitar sig på media samhällen för att dela 

rekryteringsfilmer liksom viktiga samtal och pressmeddelanden med sina anställda och 

investerare. (Ibid) 

 

2.1.4 Sociala nätverkssajter 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är sociala nätverkssajter applikationer som gör det möjligt 

för användarna att ansluta sig genom att skapa personliga informationsprofiler, bjuda in vänner 

och kollegor för att få tillgång till dessa profiler och skicka e-post eller snabbmeddelanden 

mellan varandra. Dessa personliga profiler kan innehålla någon typ av information inklusive 

bilder, video, ljudfiler och bloggar. De största sociala nätverken är Facebook och MySpace. 

Flera företag använder sociala nätverkssajter för att stödja skapandet av märkessamhällen eller 

för marknadsundersökningar. (Ibid) Vissa företag använder Facebook som en distributionskanal, 

t.ex. US-baserade florist 1-800-Flowers.com, som erbjuder något på Facebook som heter 

”Gimme Love” där användarna kan skicka virtuella buketter till vänner eller med ett klick på 

musen direkt överföras till företagets hemsida för att skicka riktiga blommor. (Ibid) 
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2.2 Marknadsföring på sociala medier  
Sociala medier har två viktiga funktioner när det gäller marknadsföring. Den första är att sociala 

medier möjliggör för företag och kunder att kommunicera med varandra på ett lättare sätt än 

tidigare, vilket kan leda till hållbara relationer mellan dem. Exempelvis genom plattformar som 

Facebook kan företagen samverka med kunderna på ett sätt som aldrig var möjligt tidigare och 

när det kommer till den andra funktionen ger sociala medier också möjlighet till 

konversationer mellan kunder. (Mangold & Faulds, 2009) I en tid präglad av sociala medier är 

de marknadsansvarigas kontroll över innehållet, val av tid och informationsfrekvens allvarligt 

urholkad. I det nya paradigmet har också information om produkter och tjänster sitt ursprung 

på marknaden. Denna information är baserad på erfarenheter från enskilda konsumenter och 

kanaliseras genom den traditionella marknadsföring mixen. Men flera av sociala medier som är 

helt oberoende av de producerande/sponsor, förstorar konsumenternas förmåga att 

kommunicera med varandra. Detta har påverkat alla aspekter av konsumenternas beteende och 

försett konsumenter med makt som de inte tidigare har upplevt på marknaden. (Mangold & 

Faulds, 2009) 

I den nya kommunikation paradigmet (figur 2.1) bör de marknadsansvariga erkänna den kraft 

och kritiska naturen av de diskussioner som bedrivs av konsumenter som använder sociala 

medier (Mangold & Faulds, 2009). Effekterna av interaktioner bland konsumenterna i sociala 

medier för utveckling och genomförande av integrerade marknadskommunikations- strategier 

(IMC) illustreras av följande punkter: 

• Internet har blivit ett massmedieinstrument för konsument-sponsrade 

kommunikationer. (Ibid) 

• Konsumenterna vänder sig bort från de traditionella källorna t.ex. reklam på radio, tv, 

tidskrifter och tidningar. De kräver mer kontroll och omedelbar tillgång till information 

på egen hand. (Ibid) 

• Konsumenterna vänder sig oftare till olika typer av sociala medier för att bedriva sina 

informationssökningar och göra sina köpbeslut. (Ibid) 

• Sociala medier uppfattas av konsumenten som en mer trovärdig källa till information 

om produkter och tjänster än företagssponsrade kommunikationer. (Ibid) 

 

Vidare beskriver Mangold och Faulds (2009) att denna utveckling har kraftigt minskat 

användbarheten och praktiska aspekter av den traditionella kommunikations-paradigmet som 

ett ramverk för att utveckla IMC strategier. Det nya kommunikations-paradigmet kräver flera 
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viktiga förändringar i hanteringsattityder och strategiformulering. Först måste de 

marknadsansvariga acceptera det faktum att en stor mängd information om deras produkter och 

tjänster meddelas av enskilda konsumenter till andra konsumenter via sociala medier. För det 

andra svarar konsumenterna på denna information på ett sätt som direkt påverkar alla aspekter 

av konsumentbeteende från informationsinsamlingen till efter inköpet när det gäller 

tillfredsställelse och missnöje. För det tredje med att konsumenterna vänder sig bort från de 

traditionella elementen i marknadsföringsmixen, framförallt minskar de sitt beroende av reklam 

som en källa till information för att styra sina inköpsbeslut. Slutligen måste chefer, som är vana 

vid att utöva en hög grad av kontroll över konsumenternas omdömen, lära sig att prata med 

sina kunder, i motsats till att tala om dem, eftersom påverkan p.g.a. diskussioner äger rum i 

sociala medier. (Ibid) 

 
Figur 2.1: Sociala mediers påverkan inom marknadsföring 

Källa: Mangold & Faulds (2009, s. 360) 

 

2.2.1 Sociala mediers påverkan på varumärkeshantering 
Figur 2.2 nedan visar sociala mediers effekt på varumärkeshanteringen. Sociala medier påverkar 

varumärkeshantering eftersom konsumenterna har blivit centrala författare till 

varumärkeshistorier. Både företagsgenererade varumärkesberättelser (B1 som representeras av 

svarta pusselbitar) och konsumentgenererade varumärkesberättelser (grå pusselbitar) berättas 

genom ett överflöd av kommunikationskanaler i en dynamisk och utvecklande process. 

Konsument genererade varumärkes berättelser kan adderas till ett företags eftersträvade 

varumärkesinnebörd (om grå och svarta pusselbitar passar ihop) men de kan också tillägga en 

ny innebörd till ett varumärke som bestrider varumärkets eftersträvade identitet. 
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Företagsgenererade varumärkes berättelser är ofta enhetliga och konsekventa (svarta pusselbitar 

som inte ändras från t = 1 till t = n). Däremot kan konsumentgenererade varumärkesberättelser 

mer sannolikt förändras över tiden (representerat av det modifierade utseendet på de grå 

pusselbitarna i t = n i jämförelse med t = 1) och kan ge varumärket en annan innebörd. 

(Gensler m.fl., 2013) 

Enligt Gensler m.fl. (2013) är företagen inte begränsade till att bara lyssna på 

konsumentgenererade varumärkesberättelser genom att övervaka vad som sägs om varumärket 

över tiden. Företagen kan också försöka att aktivt påverka konsumentgenererade 

varumärkesberättelser och deras inverkan på varumärkets prestanda, som representeras av pilen 

mellan varumärken och konsumenter i figur (2.2). De kan stimulera och främja 

konsumentgenererade berättelser som gynnar varumärket, samt reagera på negativa 

konsumentgenererade berättelser som skadar varumärket. De kan dessutom använda 

konsumentgenererade varumärkesberättelser för att komplettera sina egna berättelse. 

 
Figur 2.2: Sociala mediers effekt på varuhantering 

Källa: Gensler m.fl. (2013, s. 245) 

Slutligen kan effekten av sociala medier på konsumentgenererade varumärkesberättelser och 

varumärkes prestanda bero på marknadens egenskaper (t.ex. konsumtion och konkurrens), 

företags eller varumärkes egenskaper (t.ex. organisationsstruktur, varumärkes byggnad) och 

sambandsegenskaper mellan konsument och varumärke. Dessa egenskaper kan påverka hur 

starkt varumärken påverkas av sociala medier och hur effektivt de kan navigera sociala medier. 

(Ibid) 
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2.3 Word-of-Mouth (WOM)-karaktär och egenskaper 
WOM är ett naturligt förekommande fenomen i konsumenternas beteende. Det gäller alla 

typer av positiva och negativa mellanmänskliga kommunikationer om ett företag, varumärke 

eller produkt mellan en mottagare och en kommunikatör som uppfattas som icke-kommersiell 

(Goyette, Ricard, Bergeron & Marticotte, 2010). WOM fungerar som en informationskälla till 

konsumenterna i köpbeslutet eftersom det ger dem information om produktens prestanda och 

de sociala och psykologiska konsekvenserna av ett eventuellt köpbeslut. (Hutter m.fl., 2013) 

Eftersom konsumenterna är bekanta med källan till WOM, kommer den mottagna 

informationen anses vara mer trovärdig och pålitlig. Som en konsekvens är WOM som 

informationskälla mer effektiv och påverkar konsumenternas beslutsfattande i högre grad än 

andra marknadsförings-kommunikationskanaler. (Hutter m.fl., 2013) 

Tillgängligheten, räckvidden och öppenheten i Internet har utökat konsumenternas 

möjligheter att samla information och engagera sig i WOM (Hennig-Thurau m.fl., 2004). 

Sociala medier erbjuder möjligheten att sprida WOM och utsätta konsumenterna för WOM. 

Medan hastigheten på den klassiska muntliga WOM kommunikation brukade vara ganska 

långsam, har sociala medier och dess omedelbara räckhåll gett en avsevärt ökad spridning av 

WOM (Hutter m.fl., 2013). Studien av Bughin, Doogan och Vetvik (2010) tyder på att 

WOM är den viktigaste faktorn bakom 20 till 50 procent av alla köpbeslut och genererar mer 

än dubbelt så mycket försäljning än betald reklam. I själva verket har en del kallat WOM 

världens mest effektiva men minst förstådda marknadsföringsstrategi (Berger, 2014). 

Enligt Alexandrov, Lilly och Babakus (2013) är motivationen för positiv WOM främst behovet 

av självförbättring och negativ WOM motiveras främst på grund av behovet av självbekräftelse. 

Det har visat sig att WOM påverkar en rad betingelser såsom medvetenhet, förväntningar, 

uppfattningar, attityder, avsikter och beteenden (Buttle, 1998). Dessutom anger några 

iakttagelser att det finns flera skäl för människor att engagera sig i WOM. Tillfredsställelse, 

lojalitet, kvalitet, engagemang, förtroende, och det upplevda värdet är relaterade aspekter som 

är viktiga drivkrafter för WOM (Alexandrov m.fl., 2013). 

Besluten påverkas av WOM antingen positivt eller negativt och det verkar som negativ WOM 

är mer kraftfull än positiv WOM (Buttle, 1998). Enligt Kimmel och Kitchen (2014) har 

negativ Word-of-Mouth (N-WOM) en starkare effekt på mottagarna om det kommer från 

missnöjda kunder än vad positiv Word-of-Mouth (P-WOM) som levereras av nöjda kunder 

har för effekt. Man kan anta att N-WOM drar mer uppmärksamhet på grund av att den är 
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ovanlig och därför gör N-WOM mer överraskande. Men det finns också studier som påstår att 

P-WOM är mer minnesvärd än N-WOM (Ibid). 

Det är också troligt att P-WOM är vanligare än N-WOM eftersom de flesta produkterna är 

tillfredsställande och upp till 83 procent av konsumenterna i genomsnitt tenderar att vara nöjda 

med sina köp. Faktum är att i genomsnitt en större andel av WOM instanser gäller 

konsumentens främsta varumärke i motsats till ett aldrig ägt eller tidigare ägda varumärke, och 

P-WOM är vanligare för stora varumärken. Konsumenterna rekommenderar sällan ett tidigare 

ägt eller aldrig ägt varumärke, utan avråder ofta från dem. (Kimmel & Kitchen, 2014) 

Granskningar av WOM effekterna inom sammanhanget professionella tjänster har gett 

slutsatsen att WOM har en mer eftertrycklig inverkan på köpbeslutet än andra källor. Detta 

beror på att personliga källor betraktas som mer pålitliga. (Buttle, 1998) 

WOM karakteriseras av valens, fokus, val av tidpunkt, värvning och ingripande: 

• Ur ett marknadsföringsperspektiv, kan WOM vara antingen positiv eller negativ. 

Positivt WOM uppstår när goda nyheter, uttalanden och påskrifter som önskas av 

företaget uttrycks. Negativ WOM är spegelbilden (Buttle, 1998). 

• Fokus påpekar att marknadsföring handlar om att bygga och underhålla ömsesidigt 

fördelaktiga relationer i olika områden. Dessa områden är: kunder, 

leverantörer/allianser, anställda, påverkare och rekrytering (Ibid). 

• Val av tidpunkt avser WOM som kan uttryckas antingen före eller efter ett köp. 

Ingångs-WOM är när WOM fungerar som en viktig källa till förhandsköpinformation. 

När kunderna har uttryckt WOM efter köpet eller konsumtionen, kallas det utgångs-

WOM (Ibid). 

• WOM kan erbjudas med eller utan värvning, vilket innebär att det kanske eller kanske 

inte eftersträvas. Ändå när information söks, kan lyssnaren söka ingången hos 

opinionsledare eller inflytelserika (Ibid). 

• I ett försök att stimulera och hantera WOM aktivitet vill allt fler företag aktivt agera 

med en sådan person som förebild. Således kan det finnas problem som är förknippade 

med kändisar som måste beaktas av företagen (Ibid). 

 

2.3.1 Word-of-Mouth modellen 
Denna WOM-modell (Figur: 2.3) är presenterad av Buttle (1998) och innehåller två olika 

variabler. 
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• Situationer eller processer som är förknippade med antingen sökandet av input-WOM 

eller påskyndandet av output-WOM. 

• De kontextuella faktorer som påverkar sökandet av ingång- WOM eller produktionen 

av utgångs-WOM. 

 
Figur 2.3: Word of mouth modellen 

Källa: Buttle (1998, s. 246) 

Interna variabler 

Produktionen av utgångs- WOM tros vara ett resultat av kundupplevelser med en produkt 

eller tjänst. Det obekräftade paradigmet av kundnöjdhet eller otillfredsställelse bedömer att i de 

flesta kommersiella sammanhang när en kunds förväntningar uppfylls kommer tillfredsställelse 

att upplevas. När förväntningar går sämre kommer det att finnas missnöje och när 

förväntningarna överskrids blir det nöjda kunder. Tillfredsställelse och glädje, anses vara 

motiveringen bakom positiv WOM. (Buttle, 1998) 

Enligt modellen är positiv WOM förknippad med prestanda utöver vad som förutsågs och 

negativa WOM med prestanda under den som önskades och det är känslomässiga reaktioner på 

produkter och tjänster som väcker WOM. Det finns vissa tidiga bevis på att WOM inte drivs 

bara av produkt eller tjänst prestanda utan även genom otillfredsställelse eller tillfredsställelse i 

samband med inköpsprocessen. Avsikten att uttala WOM är relaterad till kundens uppfattning 

om värde och kvalitet. På samma sätt kan negativ WOM uppfattas som ett resultat av 

obalansen mellan förväntningar och uppfattningar. (Ibid) 

Senare påstår Buttle (1998) att negativ output WOM har undersökts i flera inköpssammanhang. 

Precis som positiv WOM har kopplats till nöjdheten, så har negativ WOM kopplats till 
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missnöje. Negativ output WOM tros vara en form av kunders klagomålsbeteende. Teoretiker 

har påvisat tre former av straffåtgärder som en missnöjd kund med otillfredsställda förväntningar 

kan ta: avsluta relationen, uttrycka sitt missnöje till leverantören och uttala negativ WOM på 

ett socialt nätverk. Efter köpet jämför konsumenterna ofta sina förväntningar med upplevd 

produkt-prestanda. Om resultatet är under förväntan, kan kunden känna sig missnöjd. Kognitiv 

dissonans är en teori inom marknadsföringstänkande som definieras som en obalans i 

förväntningar och uppfattningar om produktprestanda. En tillgänglig strategi för kunder som 

upplever obehag är att söka WOM. (Ibid) 

Externa variabler 

Sökandet på input WOM kan vara särskilt betydelsefullt för högrisk- eller immateriella 

produkter. Många konsumenter upplever risk i ett nytt produktinköpssammanhang. Denna risk 

kan ta flera former t ex fysisk, ekonomisk, social, psykologisk, avseende prestanda eller 

tidsförlust. Hänvisning till WOM är en riskreduktionsstrategi som kan göra mycket för att 

minska den obehagliga känslan av riskexponeringen (Buttle, 1998). WOM är ett mycket 

viktigt bidrag till beslutsprocessen när man köper tjänster, snarare än varor. Tjänste-

konsumenter föredrar att söka information från familj, vänner och kollegor snarare än reklam 

källor. Tjänster har höga trovärdighetsegenskaper som är svåra att bedöma innan konsumtionen 

(Ibid). Utgångs WOM har också förknippats med pris, ju högre pris desto större sannolikhet 

för negativa WOM yttranden om produkten inte uppfyller kraven. Upprepad reklam kan 

också öka WOM, särskilt i frånvaron av andra informationskällor. Oklarheter i reklam kan 

framkalla kommentarer. Om ett reklambudskap skapar osäkerhet om en produkt eller tjänst 

kommer konsumenterna söka WOM för att minska den upplevda risken. (Ibid) 

 

2.4 Elektroniskt Word-of-Mouth (e-WOM) egenskaper 
Den traditionella WOM har under IT-revolutionen utvecklats till en ny form av 

kommunikation som kallas elektroniska word of mouth (e-WOM) och skiljer sig från 

traditionell WOM (Cheung & Lee, 2012). Konsumenterna kan uppleva e-WOM exempelvis 

via webbplatser eller bloggar enligt Gupta och Harris (2010). Till skillnad från traditionell 

WOM, behåller e-WOM extra skalbarhet och snabbhet när det gäller spridningen och 

dessutom är e-WOM mer frekvent och hanterbar än traditionell WOM (Cheung & Lee, 

2012). 
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Traditionell WOM är mindre mätbar än e-WOM. Det som har gjort e-WOM mer mätbar 

och iakttagbar är presentationsformatet, kvantitet och beständigheten av e-WOM. Under de 

senaste åren har e-WOM rönt stor uppmärksamhet både inom akademin och bland praktiker. 

E-WOM har blivit en viktig faktor då information från t.ex. omdömesajter har stort inflytande 

på konsumentbeteenden. (Cheung & Lee, 2012) Gupta och Harris (2010) visar att e-WOM 

rekommendationer påverkar konsumenters överväganden och val. Dessutom tyder deras 

resultat på att e-WOM kan medföra mer tid för konsumenternas analys och bearbetning av 

information. 

 

2.4.1 E-WOM i sociala nätverkssajter 
E-WOM i sociala nätverkssajter (SNS) t.ex. Facebook och Youtube, uppstår när 

konsumenterna söker efter informell produktrelaterad rådgivning genom de unika 

tillämpningarna av dessa platser. Till exempel kan konsumenterna ansluta sig med varumärken 

genom att bli en vän eller anhängare. Frivillig exponering för varumärkets information på 

sociala nätverkssajter är viktig eftersom konsumenterna söker vägar att interagera med 

varumärken och andra konsumenter vilket möjliggör interaktiv e-WOM. En annan viktig 

egenskap som gör sociala nätverkssajter unika från andra e-WOM medier är att användarnas 

sociala nätverk är lätt tillgängliga på dessa webbplatser. Sociala nätverkssajters (SNSs) kontakter 

är medlemmar i konsumenternas befintliga nätverk och kan uppfattas som mer trovärdiga och 

pålitliga vilket leder till att sociala nätverkssajter bli en viktig informationskälla för 

konsumenter. (Chu & Kim, 2011) 

Enligt Chu och Kim (2011) kan e-WOM beteende inom sociala nätverkssajter (SNS) initieras 

på grund av användarnas önskan att etablera och upprätthålla sociala relationer inom sina 

personliga nätverk. Genom att dela användbara produktinformationer och upplevelser, kan 

SNS användarna hjälpa sina sociala kontakter med inköpsrelaterade beslut. Med tanke på att 

social anslutning är kärnan i SNSs, är sociala relationsrelaterade variabler avgörande för att 

förstå den underliggande e-WOM processen. (Ibid) 

En studie fann att svaga källors band som bekanta och främlingar är mer inflytelserika än starka 

informationskällors band t.ex. nära vänner och familjemedlemmar (Chu & Kim, 2011). 

Homofili är också en viktig dimension som påverkar utvärderingen av produktinformationen 

och förklarar hur e-WOM påverkar konsumenternas beslutsfattande och attityder. Homofili 

avser i vilken grad individer som interagerar med varandra är kongruenta eller liknande i vissa 

attribut. Tidigare studier har kommit fram till att vänner och medlemmar av sociala nätverk 
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tenderar att vara liknande sociodemografiska egenskaper såsom kön, ras och ålder, liksom i 

perceptuella attribut såsom föreställningar och attityder. Förtroendet för sociala kontakter är en 

annan dimension som påverkar informationsutbyte. En undersökning fann t.ex. att ett sådant 

online-medium där köpare och säljare kan mötas är en viktig kommunikationskanal för att 

bygga upp konsumenternas förtroende vilket underlättar e-WOM. (Chu & Kim, 2011) 

 

2.5 E-WOM fördelar på sociala medier 
Till skillnad från traditionell WOM, definieras e-WOM som några positiva eller negativa 

uttalanden av potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en produkt eller ett företag som är 

tillgängliga för en mängd människor och institutioner via Internet. (Henning-Thurau m.fl., 

2004) Sådana uttalanden tenderar att resa snabbare (figur 2.4), har relativt permanent karaktär 

och har en minimal sökningskostnad för potentiella mottagare. Personer som söker efter e-

WOM är intresserade av att minska risken, säkra lägre priser och ha enkel tillgång till 

information innan köp besluten. Olika studier ansluter sig till inflytande av e-WOM med 

rykte, förtroende, produkt attityder, konsumentbeslut, e-handelsförsäljning och interkulturella 

skillnader. (Daugherty & Hoffman, 2014) 

 
Figur 2.4: konsument utbyte av e-WOM inom sociala medier 

Källa: Daugherty & Hoffman (2014, s. 86) 
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Uppmärksamheten för e-WOM inom sociala medier är stor på grund av dess miljö som 

erbjuder bland annat snabbare och mer kostnadseffektiva meddelandeleverans än traditionell 

WOM. I detta sammanhang bör konsumenternas uppmärksamhet betraktas som en viktig del 

av e-WOM processen inom sociala medier och därefter påverkas av olika typer av 

konsumenter, meddelanden och produktegenskaper. (Daugherty & Hoffman, 2014) 

Studier av WOM har visat att dess effektivitet är baserad på det överväldigande inflytande som 

den har på konsumenternas beteende. Forskare har visat att WOM är starkt och positivt i 

samband med kundernas förtroendenivåer, servicekvalitet, tillfredsställelse, upplevda värdet, 

relationskvalitet och kundernas köpavsikt. (Goyette m.fl., 2010) 

I en senare storskalig europeisk studie, rapporterades att 89 procent av mer än 20 000 

tillfrågade konsumenter erinrade sig positiva fall av WOM i motsats till negativa fall. Forskarna 

drog slutsatsen att i motsats till den allmänna uppfattningen är P-WOM mer minnesvärd än N-

WOM (Kimmel & Kitchen, 2014). När konsumenterna är lojala mot en produkt eller ett 

varumärke tenderar de att prata om det och därmed sprida (positiv) WOM. De kan även bli 

ambassadörer för ett varumärke som de aktivt visar och övertygar andra om. (Hutter m.fl., 

2013) 

De positiva effekterna av konsumenternas sociala medieengagemang i varumärkeskännedom, 

WOM aktiviteter och köpavsikt är starka argument för sociala mediers betydelse för 

varumärkeshantering. Sociala medier bör inte vara något som företagen engagerar sig i pga. att 

alla andra företag gör det eller för att det är tänkt att vara viktigt för ett modernt och öppet 

varumärke. Varumärkesansvariga använder sociala medieaktiviteter främst som ett medel för att 

samla information och lära sig om konsumenterna och deras inställning till produkter och 

varumärken. Dessa skäl att vara aktiv i sociala medier är relevanta men chefer måste inse att 

sociala medier är ett livskraftigt marknadsföringsinstrument vilket om det tillämpas på rätt sätt, 

kan ha positiva ekonomiska effekter för varumärket och företaget. (Hutter m.fl., 2013) 

WOM är viktigt för företagen och det finns bevis på att företag som har förmåga att använda 

WOM i marknadsföringssyfte är mer framgångsrika. På frågan om de viktigaste målen för 

sociala medier, förklarade 51 procent av marknadsförings beslutsfattarna i en undersökning av 

MarketingSherpa från 2011 att förbättra varumärkeskännedom och anseende var viktigt för 

dem. Sociala medier är tilltalande för marknadsförare som försöker att nå sina mål och sociala 

mediers utgifter ökar mer än någon annan marknadsförings investering. En undersökning 

utförd av Fuqua School of Business på Duke universitet från 2012 visar att 7,4 procent av 

marknadsföringsbudgetar i USA spenderades på sociala medier. Enligt denna rapport är siffran 
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på väg att stiga till 19,5 procent under de kommande 5 åren. Denna betydande ökning beror 

främst på företag som använder sociala medier för varumärkes byggande. (Pfeffer, Zorbach & 

Carley, 2014) Tabell 2.3 nedan visar en sammanställning av fördelar med e-WOM som 

presenterats i litteraturen. 

Tabell 2.3: Fördelar med e-WOM på sociala medier 
Källa Snabbspridning/ räckvidd Påverkar köpbeslutet (trovärdighet) 
Kaplan & Haenlein, 2010 X X 
Holmström & Wikberg, 2010 X X 
Berger, 2014  X 
Daugherty & Hoffman, 2014 X X 
Cheung & Lee, 2012 X  
Henning-Thurau m.fl., 2004 X  
Goyette m.fl., 2010  X 
Hutter m.fl., 2013  X 
 

2.6 E-WOM Risker och utmaningar på sociala medier 
Forskning om e-WOM visar att recensioner online påverkar företagens resultat (det vill säga 

försäljning, kassaflöde, aktiekurser och avkastning) både kort och långsiktigt. Forskning betonar 

att de negativa effekter av e-WOM kriser påverkar varumärkes resultat som försäljning och 

marknadsföring. Dessutom pekar denna forskning på att egenskaper av konsumentrelationer 

(t.ex. varumärkesförväntningar och märkeslojalitet) och företagsegenskaper (t.ex. aktiv 

marknadsorientering) minskar effekten på varumärkeskriser. (Gensler m.fl., 2013) Forskning 

inom området e-WOM undersöker vad som motiverar konsumenterna att formulera sig. 

Enligt Hennig-Thurau m.fl. (2004) finns det fyra huvudsakliga skäl till varför konsumenterna 

bidrar till e-WOM. De söker social interaktion, vill ta hand om andra konsumenter, strävar 

efter att stärka självkänslan och ekonomiska incitament. Företagen kan anta olika strategier för 

att motivera sina kunder att engagera sig i e-WOM beteende. (Gensler m.fl., 2013) 

P-WOM består av positiva recensioner som normalt uppmanar konsumenterna att prova en 

produkt eller tjänst. Däremot är N-WOM ogynnsamma i sin natur och uppmanar oftast 

mottagarna att inte använda en produkt eller tjänst. N-WOM har visat sig ha en negativ effekt 

på försäljningen och konsumenternas lojalitet. I vissa fall sträcker sig skadorna på N-WOM till 

att påverka det totala varumärket och även företagets bild vilket leder till en långsiktig 

ekonomisk skada. Detta är viktigt eftersom N-WOM har visat sig ha större effekt på 

konsumenternas beteende än P-WOM för att konsumenterna brukar ägna mer uppmärksamhet 

åt negativ e-WOM än positivt när de söker i sociala medier (Daugherty & Hoffman, 2014). I 
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sociala medier, bildas och fortplantas negativa åsikter om produkter eller företag via tusentals 

eller miljontals människor inom några timmar (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 

Enligt Buttle (1998) kan WOM påverka köpbesluten antingen positivt eller negativt. Det 

förefaller som att negativ WOM har en mer kraftfull effekt än positiv WOM. Genomgången 

av WOM identifierar tre framväxande strömmar av forskning för att förklara förekomsten och 

konsekvenserna av WOM. Den första är fokuserad på faktorer som tvingar konsumenterna att 

proaktivt sprida ordet om marknadsplatserbjudanden som de direkt har upplevt. Bland de 

faktorer som har anknytning till ett sådant beteende är extrem tillfredsställelse eller missnöje, 

produkt nyheter och konsumenternas engagemang i företaget. En annan forskning gäller 

konsumenternas informationssökande med fokus på omständigheter som leder konsumenterna 

att lita mer på WOM kommunikation för att komma fram till köpbeslutet. Forskningsbevisen 

hittills tyder på att konsumenterna är mer benägna att söka andras åsikter när de har lite 

kunskap inom produktkategorin eller när köpbeslutet kännetecknas av hög upplevd risk och 

hög delaktighet. Den tredje forskningen speglar ansträngningar att förklara det större 

konsumentinflytandet av personliga informationskällor än andra källor. Faktorer som 

källexperter, styrkan i de sociala banden och demografiska likheter har visat sig vara viktiga 

kännetecken som ligger bakom WOM inflytande. (Kimmel & Kitchen, 2014) 

En risk med e-WOM kallas för online-eldstorm. En online-eldstorm definieras som plötsliga 

utsläpp av stora mängder av meddelanden som innehåller negativa WOM och klagomål 

beteende mot en person, ett företag eller en grupp i sociala medier. I dessa meddelanden 

uttrycks ofta intensiv upprördhet utan att peka på en faktisk specifik kritik. Även om nät-

eldstormar är ett nytt fenomen liknar dynamiken det sätt som rykten cirkulerar. Ett rykte 

definieras som en proposition för tro som skickas vidare från person till person vanligen genom 

WOM utan säkra normer för bevis som kan presenteras. Online eldstormar är inte bara 

konceptuellt nära definitionen av rykten utan skiljer sig också på vissa sätt. Den viktigaste 

skillnaden, liksom det viktigaste kännetecknet är nivån på den inblandade aggressionen. 

(Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014) 

Online-eldstorm är även baserat på verklig kundkritik på ett tidigt stadium som betecknar ett 

fenomen där den negativa WOM i senare skeden är avsedd att vara stötande och nästan fri från 

innehåll eller argument. Eldstormar kan vara ryktesbaserade (obekräftade) eller 

händelsebaserade (bekräftade). Den väsentliga egenskapen i en eldstorm är att meddelandets 

övervägande åsikt har en hög affektiv karaktär och inte faktumet. (Ibid) Rykten utgör en 

imponerande konkurrent på marknaden för informationsutbyte. Dessa omedelbara vågor av 
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kritik som visas utan varning kan ha en enorm inverkan på ett företags eller ett varumärkes 

rykte och det är rimligt att anta att företagsledarna skulle frukta att deras närvaro i sociala 

medier kan orsaka negativ inverkan med oförutsedda och okontrollerbara konsekvenser för 

deras företag, varumärke samt förlust av pengar. (Ibid) 

Exempel på eldstorm 

I januari 2012 såg den tyska banken ING-DiBa plötsligt sin Facebook-sida under en attack 

initieras av vegan aktivister. Det skickades ett nytt meddelande eller kommentar till företagets 

Facebook-sida var 5:e sekund. Anledningen till denna våg av klagomål var en reklamfilm som 

hade premiär på tysk TV ett par veckor tidigare. Huvudrollen spelades av den välkända 

basketspelaren Dirk Nowitzki, och visade honom äta en bit korv i ett charkuteri. Kritiker 

anklagade banken för att de godtyckligt främjade den oetiska och destruktiva köttindustrin. 

Sociala medie-teamet i ING-DiBa beslutade att ge rum till livliga diskussioner mellan veganer, 

vegetarianer och köttätare åtminstone i början eftersom innehållet från kritikerna inte 

uppfattades som ett hot mot bankens kärnverksamhet. I själva verket hade företaget aldrig haft 

så mycket trafik på sin Facebook-sida och de ansvariga såg detta som en möjlighet att öka 

antalet beundrare. Efter att några dagar hade gått och kritik fortfarande publicerades, hoppade 

beundrarna (fansen) in i debatten och började försvara reklamfilmen och banken. Två veckor 

efter detta, avslutade ING-DiBa diskussionerna på sin Facebook-sida genom att meddela att 

från och med då, skulle bankens sida fokusera på bankfrågor än en gång och alla ytterligare 

kommentarer om kött skulle tas bort. (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014) 

Alltför mycket exponering för reklam information kan också irritera konsumenter som kan 

svara ogynnsamt och utveckla negativa åsikter mot varumärket. Människor åtnjuter större 

kontroll över reklamexponering i sociala medier, vilket gör det mindre störande än andra 

marknadsföringsmetoder. Dock måste marknadsförare fortfarande se till att deras verksamhet 

begränsas till acceptabla nivåer för att både förebygga irritation och göra sin strategi mer 

effektiv. (Hutter m.fl., 2013) Tabell 2.4 nedan visar en sammanställning av risker och 

utmaningar med e-WOM på sociala medier som presenterats i litteraturen. 

Tabell 2.4: Risker & utmaningar med e-WOM på sociala medier 
Källa Missnöje, protest & klagomål  Trovärdigare än företagsinformationen 
Daugherty & Hoffman, 2014 X  
Gensler m.fl., 2013  X 
Ward & Ostrom, 2006 X  
Gensler m.fl., 2013 X  
Mangold & Faulds, 2009  X 
Hutter m.fl., 2013  X 
Kimmel & Kitchen, 2014  X 
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2.7 Strategier för att hantera e-WOM utmaningar på sociala medier 

2.7.1 Kommunikation 
Ett online-medium där köpare och säljare kan mötas är en viktig kommunikationskanal för att 

bygga upp konsumenternas förtroende vilket underlättar e-WOM (Chu & Kim, 2011). Enligt 

Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) måste ett företag som står inför en storm av online-

klagomål i form av WOM behålla sin fattning och fortsätta att kommunicera och interagera. 

Att inte skriva någon kommentar eller att ignorera rykten uppfattas som mycket negativt. Man 

kan också kommunicera på sociala medier genom ryktesspridningsstrategi. Där bör en illusion 

av spontanitet planeras väl av marknadsförings specialister så att konsumenterna inte alls 

misstänker att det är ett företag som ligger bakom hela kommunikationsprocessen. (Goyette 

m.fl., 2010) 

Enligt Chen och Xie (2008) elimineras säljarens förmåga att styra leveransen av 

produktinformation genom att konsumenterna tillåts att lägga upp sina egna 

produktutvärderingar. Chen och Xie (2008) presenterar därför flera viktiga strategiska slutsatser 

för att hantera konsumenters online-recensioner. Säljaren behöver utveckla ett unikt strategiskt 

svar på konsumenternas recensioner. När det gäller marknadsföringsfunktionen bör företaget 

kommunicera med sina bästa marknadskommunikationssvar på konsumentrecensioner. 

När det gäller negativa konsumentgenererade varumärkesberättelser, menar Gensler m.fl. 

(2013) att företag måste bestämma hur de ska reagera men också vilken kanal som ska användas 

för reaktionen och det är därför viktigt att ha en förståelse för vilka kanaler företaget bör 

använda för att engagera uppretade kunder som delar negativa varumärkesberättelser. Enligt 

Gensler m.fl. (2013) är det bättre om en medarbetare som arbetar inom kundtjänsten 

kommunicerar snarare än en ansvarig för företaget. Goyette m.fl. (2010) menar att det är bättre 

att hjälpa konsumenterna att kommunicera sinsemellan än att försöka kommunicera med dem 

direkt. Detta kan göras frivilligt av en grupp konsumenter eller uppmuntras genom 

ekonomiska stimulansåtgärder som vidtas av ett företag. Eller istället att företag tvinga sina 

budskap på sin målgrupp, ska företagen locka de istället med något och bjuda in dem att själv 

kommunicera med företagen. Mer än i någon annan marknadsföringskanal bygger insatsen på 

förmågan att förvalta en kontakt, vinna ett förtroende och bygga en ömsesidig relation. 

(Holmström & Wikberg, 2010)  
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2.7.2 Engagemang 
Enligt Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) behöver ett företag vara proaktivt och skapa ett 

nätverk av följare/anhängare, samt identifiera pålitliga informationsagenter för att sprida 

nyheter om företaget och utveckla beredskapsplaner för att organisera ett gemensamt socialt 

informationsansvar (Ibid). När det gäller marknadsförares rädsla för att deras företag eller 

varumärke kan bli föremål för en online-ryktesstorm i form av WOM (eldstorm), 

rekommenderar Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) att de snarare ökar än minskar sina 

aktiviteter på sociala medier som en strategi för att motarbeta så kallade eldstormar. Kimmel 

och Kitchen (2014) menar att en form av delaktighet på sociala medier sker vid engagemang 

som innebär tvåvägskommunikation med konsumenter. En majoritet av företag har under de 

senaste åren blivit aktiva deltagare i forum på sociala medier för att bättre engagera sig med 

konsumenterna och få ett visst inflytande över e-WOM. Ett äkta engagemang av företagen 

kräver fullständigt engagemang i de kanaler som marknadsförings kommunikatörer väljer att 

investera i. Företagen kan anta olika strategier för att motivera sina kunder att engagera sig via 

e-WOM. (Gensler m.fl., 2013) Tillfredsställelse, lojalitet, kvalitet, engagemang, förtroende, 

och det upplevda värdet är relaterade aspekter som är viktiga drivkrafter för WOM. 

(Alexandrov m.fl., 2013)  

De positiva effekterna av konsumenternas engagemang på sociala medier när det gäller 

varumärkeskännedom, WOM-aktiviteter och köpavsikter är starka argument för att använda 

sociala medier för varumärkeshantering. Sociala medier bör inte vara något som företagen 

engagerar sig i p.g.a. att alla andra företag gör det eller för att det är tänkt att vara viktigt för ett 

modernt och öppet varumärke. (Gensler m.fl., 2013) Holmström och Wikberg (2010) föreslår 

att företag ska låta kunder bidra med idéer och förslag, vilket kan resultera i att verksamheten 

utvecklas. När företagen aktiverar sina kunder skapas engagemang och företagen har en 

värdefull möjlighet att få kunderna att hjälpa till att göra företaget ännu bättre.  

 

2.7.3 Val av kanal och mångfald 
Ett företag som har bra ikontakter på sociala medier och har etablerat en mångfald av 

anhängare och kanaler för direkt dialog med sina kunder är mycket mer krissäkert. Om 

företagets rykte angrips, kan företaget behålla lugnet och omedelbart nå och aktivera sina 

trogna kunder och anhängare för att försvara sin image (Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). Ur 

ett företagsperspektiv erbjuder mångfalden en intressant metod för samhällsuppbyggnad. 

Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) hävdar att olikartade sociala samhällen är mer stabila för 
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chocker som uppstår genom tvivelaktiga uttalanden eller aktiviteter från företaget, eftersom 

högre mångfald minskar kraften av flera faktorer för online-klagomål i form av WOM 

(eldstormar). För ett äkta engagemang behövs fullständigt involvering i de kanaler som 

marknadsförings kommunikatörer (företag) väljer att investera i och det är viktigt att valet av 

kanaler ska vara genomtänkt. (Kimmel & Kitchen, 2014) Vissa varumärken har redan visat att 

användandet av konsumentinflytandet över en rad kanaler kan påverka varumärkes prestanda 

på ett positiv sätt. (Gensler m.fl., 2013) Tabell 2.6 visar en sammanfattning av strategier för att 

bemöta e-WOM utmaningar i sociala medier som presenterats i litteraturgenomgången. 

Tabell 2.5: Strategier för att hantera e-WOM utmaningar 
Källa Kommunikation Engagemang Valet av kanaler/ Mångfald 
Chu & Kim, 2011 X   
Holmström & Wikberg, 2010 X X  
Gensler m.fl., 2013 X   
Goyette m.fl., 2010 X   
Kimmel & Kitchen, 2014  X X 
Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014 X X X 
 Chen & Xie, 2008 X   
 

2.8 Referensramen  
Baserat på studiens syfte, forskningsfrågor och genomförd litteraturstudie har en referensram 

skapats (figur 2.5) som underlag för datainsamling och dataanalys. Referensramen är en 

sammanfattning av de tre tabeller (tabell 2.3, 2.4 och 2.5) som sammanfattar litteratur om 

fördelar med e-WOM i sociala medier, risk och utmaningar med e-WOM i sociala medier 

samt strategier för att bemöta e-WOM-utmaningar i sociala medier. 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att öka förståelsen för företags och 

organisationers hantering av e-WOM på sociala medier och följande forskningsfrågor har 

formulerats: 

Forskningsfråga 1: Hur kan de fördelar som e-WOM på sociala medier medför för företag och 

organisationer beskrivas? 

Forskningsfråga 2: Hur kan de utmaningar som e-WOM på sociala medier medför för företag 

och organisationer beskrivas? 

Forskningsfråga 3: Hur kan de strategier som företag och organisationer tillämpar för hantering 

av e-WOM på sociala medier beskrivas? 
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Till den första forskningsfrågan (FF1) har tidigare studier kopplat snabbhet och räckvidd 

(Cheung & Lee, 2012; Daugherty & Hoffman, 2014; Hennig-Thurau m.fl., 2004; Holmström 

& Wikberg, 2010 och Kaplan & Haenlein, 2010) samt trovärdigheten i form av påverkan i 

köpbeslutet (Berger, 2014; Daugherty & Hoffman, 2014; Goyette m.fl., 2010; Holmström & 

Wikberg, 2010; Hutter m. fl., 2013 och Kaplan & Haenlein, 2010) som fördelar med e-WOM 

via sociala medier.  

När det gäller den andra forskningsfrågan (FF2) presenterar tidigare studier missnöje och 

klagomål (Daugherty & Hoffman, 2014; Gensler m.fl., 2013 och Ward & Ostrom, 2006) samt 

den höga trovärdigheten av e-WOM via sociala medier (Gensler m.fl., 2013; Hutter m.fl., 

2013; Kimmel & Kitchen, 2014 och Mangold & Faulds, 2009) som risker och utmaningar som 

kan upplevas för företag/organisationer.  

Den tredje forskningsfrågan(FF3) handlar om vilka strategier som kan tillämpas av 

företag/organisationer för att minska risken och utmaningarna som e-WOM via sociala medier 

medför. Tidigare studier beskriver strategier som inkluderar engagemang (Holmström & 

Wikberg, 2010; Kimmel & Kitchen, 2014 och Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014), 

kommunikation (Chen & Xie, 2008; Chu & Kim, 2011; Gensler m.fl., 2013; Goyette m.fl., 

2010; Holmström & Wikberg, 2010 och Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014) och val av sociala 

mediekanaler och mångfald (Kimmel & Kitchen, 2014 och Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 
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Figur 2.5: referensram  
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Trovärdigare än 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras och beskrivs forskningsmetoder som används för denna studie. Kapitlet inleds 

med en presentation av undersökningsansats och forskningsmetod följt av presentation av studiens 

forskningsstrategi. Därefter presenteras urval, litteratursökning och datainsamling. Slutligen belyses 

metodproblemen och en diskussion kring validitet och reliabilitet kommer att diskuteras nedan. 

 

3.1 Forskning syfte och forskningsansats 
Det övergripande syftet av forskningsfrågorna på detta examensarbete är att öka förståelsen för 

företags och organisationers hantering av e-WOM på sociala medier. I studien kommer 

fördelar och utmaningar som e-WOM medför för företag/organisationer samt deras strategier 

för hantering av e-WOM att undersökas och beskrivas. Enligt Yin (2003) finns det tre olika 

typer av forskningssyfte, dessa är; explorativ, deskriptiv och explanativ. Den deskriptiva 

ansatsen har fokus på att beskriva något medan den explorativa ansatsen har fokus på att 

undersöka något och den förklarande ansatsen fokuserar på att undersöka varför en orsak har en 

viss verkan (Yin, 2003). Forskningssyftet är deskriptivt för denna studie eftersom syftet är att 

beskriva hur företag hanterar e-WOM utmaningar i sociala medier. 

Det finns i huvudsak två olika forskningsansatser: kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa 

forskningsmetoden studerar saker i deras naturliga miljö och försöker tolka ett fenomen eller 

dra förnuftiga slutsatser. Den kvalitativa forskningen är mer djupgående där forskaren försöker 

förstå helheten och förklara hur delarna bildar helheten. Kvantitativ forskning sätter fokus på 

hypotesprövning för att bidra till kunskap och sätter stort intresse på designmätning och 

provtagning (Olsson & Sörensen, 2007). 

Denna studie har en kvalitativ ansats eftersom den syftar till att få en djupare förståelse genom 

värderingar och attityder hos informanterna istället för kvantitativ metod som försöker att hitta 

numeriska kvantitativa korrelationer. Genom intervjuer har ett mera konkret material erhållits 

där det funnit möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor.  

Vid beslut om forskningsansatsen finns det också en fråga om att välja en induktiv eller 

deduktiv ansats. I den induktiva metoden samlar forskare information, söker efter mönster och 

teorier utvecklas från denna uppgiftsinsamling (Olsson & Sörensen, 2007). De kvantitativa 

studierna engagerar sig i att testa teorier som utvecklas i empirin for att sedan utveckla teorin. 

Den deduktiva strategin omfattar att förlita sig på en betydande mängd teorier som man sedan 

drar logiska slutsatser från och ger riktning för studien (Olsson & Sörensen, 2007). 
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Denna studie är deduktiv då den har sin grund i teorier och referensramen som beskrivits i 

teorikapitlet.  

 

3.2 Forskningsstrategi  
Vid val av forskningsansatsen blir det efterföljande steget att besluta om en passande strategi. 

Tabell 3.1 visar de viktigaste forskningsstrategierna och på vilket sätt de är kopplade till de tre 

villkoren form av forskningsfråga, krav på kontroll av beteende/händelse samt fokus på samtida 

händelse (Yin, 2003). 

Metod Form av 

forskningsfråga 

Kräver kontroll av 

beteende/händelse 

Fokuserar på samtida 

händelser? 

Experiment 
Hur, Varför? Ja Ja 

Enkät 
Vem, Vad, Var, Hur 

många, Hur mycket? 

Nej Ja 

Arkiv-analys 
Vem, Vad, Var, Hur 

många, Hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk 
Hur, Varför? Nej Nej 

Fallstudie 
Hur, Varför? Nej Ja 

TABLE 3.1: Relevanta situationer för olika forskningsstrategier 

Källa: Yin (2003) 

E-WOM har en känslomässig påverkan på allmänheten som i sin tur påverkar 

företagen/organisationerna. Målet med detta arbete är att förstå hur e-WOM påverkar 

företagen/organisationerna som använder sig av sociala mediekanaler. Därför har fallstudie valts 

som studiens forskningsstrategi. Fallstudie har en stor förmåga att generera svar på frågor om 

varför, vad och hur. För att samla in information till en fallstudie är intervjun det viktigaste 

hjälpmedlet (Yin, 2003). 
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3.3 Urval 
Studiens fokus ligger på e-WOM via sociala medier och hur företagen/organisationerna 

påverkas av dessa. Tre organisationer som interagerar på sociala medier har valts ut för 

fallstudier. 

 

3.3.1 Val av Företag/organisationer 
Den forskningsfråga som man har är helt avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av 

människor som man är intresserad av att intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt Andersen 

(1998) är fallstudie en passande metod när man undersöker ett företag. Fallstudier bidrar till en 

mer detaljerad bild och en klarare helhetsbild över det som undersöks. När en fallstudie 

framställs så vill man få så användbara data som möjligt. 

För att uppfylla studiens syfte att jämföra teorin mot praktiken om hur företag/organisationer 

använder de sociala medierna som ett verktyg för att hantera e-WOM-utmaningar, 

intervjuades företag/organisationer som på något sätt marknadsför sig eller kommunicerar med 

sina kunder/följarna via sociala medier. Dessa organisationer är Luleå kommun, Lulebo AB 

och Scandic hotell (Luleå). Ett kriterium för val av företag/organisation var att de skulle ha 

aktiviteter på sociala medier som är tvåvägskommunikationskanal. 

Personer som intervjuades har valts strategiskt efter sitt ansvar och sina erfarenheter av sociala 

medier inom verksamheten för att kunna få svar på hur organisationerna arbetar med sociala 

medier. För att hitta dessa personer kontaktades organisationerna för att identifiera de personer 

med störst kännedom och/eller ansvar för organisationens kommunikation via sociala medier. 

 

3.3.2 Valet av datainsamlingsmetod 
Enligt Yin (2003) är listan över olika informationskällor för datainsamling omfattande men den 

vanligaste formen av datainsamlingsmetod vid fallstudier är: dokumentation, inspelningar, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande-observationer och fysiska artefakter. Intervjuer har 

valts ut som den mest adekvata metoden vid datainsamlingen för denna studie.  

Enligt Yin (2003) är intervjun en av de viktigaste referenser till en fallstudie och detta innebär 

att forskarna har två uppgift under intervjuprocessen: 

1. Följ utredningslinjen som avspeglas i fallstudieprotokollet. 

2. Ställa frågorna på ett opartiskt sätt som också tillgodoser utredningslinjen. 
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För att nå ett gott intervjuresultat ska syfte och problemområde vara väl klarlagda före 

undersökningens början. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det viktig att tänka igenom alla 

faserna, vid planering av en kvalitativ intervjuundersökning även vad som händer när intervjun 

är slutförd. Olsson och Sörensen (2007) poängterar följande vid intervjuer:  

1. En intervju är en dialog mellan minst två personer där måste ett samarbetsvilligt klimat 

skapas. Intervjupersonen ska känna sig viktig och få tala till punkt.  

2. Upplysningar som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte påverkade av 

irrelevanta faktorer.  

3. Intervjun ska ge den information som intervjuaren är söker, vilket innebär att den 

intervjuade svarar på det som intervjuaren frågar om. 

 

Data insamlades genom standardiserade intervjuer, så att intervjuaren inte hade möjlighet att 

variera situationen från en intervjuperson till en annan. Frågorna ställs i samma ordning och 

med samma uttryckssätt. Det viktigaste skälet till att standardisera en intervju är att minska 

intervjuarens inflytande på intervjun (Olsson & Sörensen, 2007). 

En intervjuguide utvecklades som instrument för intervjuerna. Frågorna var utformade för att 

underlätta att besvara forskningsfrågorna. Tidigare forskning har analyserats för att hitta 

liknande och lämpliga frågor som sedan har ändrats för att passa denna studie. Frågorna har 

testats innan intervjuerna. Intervjun börjades med bakgrundsfrågor om den intervjuade 

personen och organisationen allmänt för att skapa en avslappnad stämning och miljö. 

Intervjuerna avslutas med frågor omkring studiens syfte och om respondenten vill tillägga eller 

fråga något.  

 

3.3.3 Val av sociala medier 
Fokus i denna studie var de sociala mediekanaler som fallföretagen/organisationerna använder 

och som anses som kanaler för tvåvägskommunikation. Därför var denna studie inriktad på 

sociala mediekanaler som t.ex. Facebook, YouTube och liknande sociala mediekanaler som 

klarar dessa krav. 
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3.4 Litteratursökning 
Litteratursökning har gjorts för att kunna hitta passande information och fakta kring ämnet och 

vetenskapliga artiklar söktes via Google Scholar samt artikeldatabaser vid LTU:s bibliotek. 

 

3.5 Metodproblem 
Det kan uppstå metodproblem om företagsrepresentanterna inte delar med sig av alla sina 

erfarenheter och kunskaper under intervjuerna. Ett skäl till det skulle kunna vara att företagen 

inte vill att viss typ av information ska bli offentlig. I intervjusituationen brukar man tala om 

betydelsen av att intervjuaren inte överför sina egna tankar till den berättande personen. Skulle 

det ske så förlorar den kvalitativa forskningsintervjun trovärdigheten (Olsson & Sörensen, 

2007). Intervjupersonerna kan därmed ha en tendens att snarare prata om de andra aktiviteterna 

som är mer inriktade på något annat än e-WOM. För att undvika det ska man vara tydlig i 

början av intervjuerna att studien handlar om e-WOM i sociala medier. 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) kan felkällor förekomma vid intervjuer. Intervjupersonen 

svar är inte lätt att tolka. Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga. Det kan vara 

dialektala uttryck som behöver förklaras mer. Intervjuarens uppgift är att ta reda på om 

mångtydigheten beror på reella motsägelser och inkonsekvenser eller om det är språk 

användningen som orsakar denna effekt (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

3.6 Kvalitetsnormer 
Det är viktigt att studien stöds av trovärdiga källor och rätt mätvärden. Det är även viktigt som 

forskare att vara källkritisk. Därför är giltigheten och tillförlitligheten i en forskning viktiga 

definitioner som ska ta hänsyn till. Giltighet kan benämnas som frånvaro av systematiska mätfel, 

d.v.s. att man verkligen mäter det man vill mäta medan reliabilitet innebär tillförlitlighet hos 

mätningen (Olsson & Sörensen, 2007). 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) bör forskningen producera kvalitetsdata med hjälp av 

rättvisa metoder. Användningen av en oerfaren, förenklade eller felaktiga indikatorer måste inte 

träffas. Om forskningsprocessen har påverkat de erhållna resultaten och uppgifterna är korrekta 

måste den verifieras med hjälp av giltighet och tillförlitlighetstester (Olsson & Sörensen, 2007). 
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3.6.1 Studiens validitet och reliabilitet 
Definitionen av giltighet är i vilken utsträckning en undersökning mäter det som den avses 

mätas, d.v.s. att data är exakt och träffsäker. Det kan dock vara svårt att visa att man har fått 

exakta data speciellt inom kvalitativa studier. Detta kan dock underlättas genom att forskaren 

återkopplar till de som har deltagit i studien för att bekräfta resultaten. (Denscombe, 2009)  

Giltigheten indikerar upprättandet med operativa åtgärder för begreppen som studeras (Yin, 

2003). För att öka giltigheten av denna studie har kvalitativa data samlats in genom intervjuer 

med valda verksamheter. En referensram är presenterad med flera källor och datainsamlingen 

har skett med hjälp av en intervjuguide som utformats med referensram som utgångspunkt. 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) ett av de största hoten som man 

ser mot den interna validiteten i en studie är att man skulle intervjua fel personer. Det skulle 

innebära att intervjupersonerna inte har den kunskap som behövs för att besvara studiens 

frågeställningar. För att undvika detta problem söktes personer som har bäst kännedom om och 

ansvar för verksamhetens arbete med sociala medier. För att säkerställa att samma företeelser 

undersöktes hos alla organisationer användes samma intervjuguide vid alla intervjuer. 

Tillförlitlighet har för avsikt att minska både fel och fördomar i en forskning. Det innebär en 

bedömning av de tekniker och metoder som används för att samla in data och väga effekterna 

av forskningsprocessen i resultaten med möjligheter för tänkbara utfall (Yin, 2003). Som en 

metod för att öka tillförlitligheten, kan ett fallstudie-protokoll användas och en databas över 

fallstudierna utvecklas (Yin, 2003).  

För denna uppsats upprättades ett fallstudieprotokoll i form av en intervjuguide. För att stärka 

tillförlitligheten har intervjuguiden bifogats (bilaga 1). 

 

3.7 Analysmetod 
Enligt Yin (2003) ingår i dataanalysen flera delar som undersöker, kategoriserar, tabulerar eller 

på annat sätt kombinerar det insamlade data. I varje studie bör det finnas en allmän strategi för 

analys för att komma fram till vad man ska analysera och varför. Avsikten av att analysera data 

från intervjuerna är att besvara forskningsfrågorna i studien. 

Enligt Miles och Huberman (1994) kan empiriska data analyseras i en individuell analys 

(within-case analysis) eller en tvärfall analys (cross-case analysis). Individuell analys innebär en 

jämförelse av den tidigare valda teorier och insamlade data medan tvärfall analys jämför olika 
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falls likheter och skillnader. I denna studie kommer en individuell analys utföras först i varje 

enskilt fall. Efteråt kommer en tvärfallanalys mellan de olika fallen att genomföras mellan de 

valda företagen/organisationerna.  
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4 Empiriska data 
Detta kapitel redovisar resultaten från den empiriska datainsamlingen från Scandic hotell (Luleå), Lulebo 

AB och Luleå kommun. Intervjuer har utförts med anställda i ledande positioner inom sociala 

mediekanaler för respektive verksamhet. Syftet med intervjuerna var att ta del av hur dessa företag arbetar 

med e-WOM i sociala medier.  

 

4.1 Luleå kommun 
Intervjun med Luleå kommun ägde rum på stadshuset med respondenten som är webbstrateg 

och har huvudansvaret över kommunens digitala kanaler och sociala mediekanaler. Luleå 

kommun är en offentlig organisation och har omkring 6500 anställda. Kommunen har börjat 

sina aktiviteter på sociala medier år 2011 och i dagsläget använder Facebook, Twitter och 

YouTube. Det är respondenten och hans kollegor på kommunikationsavdelningen och 

kundtjänsten på statsbyggnadsförvaltningen som arbetar med sociala mediekanaler. 

Enligt kommunen är populariteten av de ovannämnda sociala medierna en av anledningar som 

gjorde att kommunen valde just de här sociala mediekanalerna. Sedan handlar det också om 

resurser och vad man lägger resurser på och vad man får tillbaka. Valet av Facebook är att 

kunna kommunicera med alla. Valet av YouTube är att publicera videor och Twitter som ett 

automatiserat flöde om kommunens nyheter och pressaktiviteter. 

Vidare berättar webbstrategen att kommunen valde sociala medier som kommunikationskanal 

eftersom de som kommun också måste finnas där folk är. Kommunen är en del av alla 

invånarnas vardag på ett eller annat sätt och om invånarna börjar prata med kommunen via 

sociala medier utan att ha möjlighet att kommunicera och ställa frågor så är det ett glapp som 

inte är trovärdigt. kommunen ska finnas där invånarna finns helt enkelt och därför finns Luleå 

kommun på sociala medier. 

När det kommer till kommunens aktiviteter på sociala medier säger respondenten att de 

berättar väldigt mycket om verksamheten och vad som händer just nu eller vad som kommer 

att hända snart, t.ex. att kommunen snart börjar bygga på en viss plats, stänga av en väg eller 

om något aktuellt politiskt beslut. Kommunen behöver också anställa nya medarbetare och 

därför använder de sociala medier som kanaler för att få ut sina annonser också. Luleå kommun 

använder också sociala medier som en kanal när de skapar evenemang, t.ex. Luleå Nice eller 

Ljusfestivalen. 
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Huvudfokusen är dock att berätta för invånarna vad de gör i verksamheten och vad invånarna 

vill veta om kommunen. Kommunens budskap via sociala medier brukar handla om att berätta 

väldigt mycket om att Luleå växer och vad det egentligen innebär för invånarna.  

Enligt respondenten jobbar inte kommunen med att folk ska vara med på deras sociala 

mediekanaler men via en god publicering kommer följarna att öka. För övrigt beskriver 

webbstrategen att i vanliga fall postar de mycket material så de missar en del uppmaningar som 

delningar. Men respondenten försöker påvisa det och de försöker att jobba med att det där är 

någonting som man kan prata om. Å andra sidan vill folk inte prata på så sätt till kommunen 

utan de vill prata med sina kompisar och bekanta om det istället som gör det svårt att få igång 

engagemang och aktiviteter på sociala mediekanaler: 

”Däremot säger jag att bland Sveriges alla kommuner så visar mätningar och 

undersökningar som nu senaste var Smampion som gjorde en mätning. Det visade att 

Luleå kommun ligger i topp 10 med engagemanget på Facebook så att på något sätt lyckas 

vi ändå.” 

Beträffande frågan om respondenten upplever att folk delar sina positiva och negativa åsikter på 

sociala medier svarar han att det som kommunen får mest är åsikter och synpunkter om enkla 

saker som handlar om skräp och vård av gator och torg något som engagerar väldigt mycket 

folk. Respondenten menar att kommunen har brister i att bemöta det som skrivs positivt eller 

negativt och vill att kundtjänsten ska hantera det men det är inte så idag vilket gör att han själv 

tar sig an kundtjänstrollen ibland.  

Enligt webbstrategen att det är en utmaning och möjlighet att hitta den där ”snackisen” 

(samtalsämnen) via sociala medier och han vill verkligen skapa snackisar. Enligt respondenten är 

fördelarna att få folk att omvärdera vad en kommun egentligen är och svårigheten att hitta ett 

sätt att få folk och börja engagera sig. Respondenten menar att folk pratar hellre om den 

senaste tävlingen som t.ex. ett schampomärke gör. Det är ett enklare sätt att skapa en viral 

effekt och spridningseffekt om företagets budskap men en kommun kan egentligen inte jobba 

på samma sätt. Kommunen kan bara jobba med det befintliga som de har och måste hitta och 

identifiera sina styrkor bättre för att kunna skapa snackisen och viraleffekten så att det sprider 

sig. 

De fördelarna som webbstrategen ser med e-WOM via sociala medier är egentligen att det blir 

mätbart. Innan satt folk och pratade om företagen, om produkten, om kommunen hemma på 

fikarummet eller vid en middag. Då visste inte kommunen vad folk pratade om och att de 
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faktiskt pratade om kommunen. Nu kan man få reda på att invånarna pratar om kommunen 

och vad de pratar om. Kommunen kan också lyssna på vad invånarna säger och anpassa sina 

kampanjer för att det ska passa dem bättre. 

Vidare menar respondenten att kommunen måste vara snabb, rörlig och formbar på helt annat 

sätt i sin kommunikation och marknadsföring. Kommunen måste vara snabb och som kommun 

är det väldigt svårt. En utmaning som respondenten upplever med e-WOM via sociala medier 

är att det är lätt att bara berätta det som folk vill höra för att se ”likes” (tummen upp) trilla in 

och höra att folk hyllar kommunen och säger bra saker. Det är lätt att hamna i den här fällan. 

Som kommun gör de också saker som folk inte gillar. Det kan vara ett beslut att riva ett badhus 

eller att stänga en väg och kommunen måste hitta ett sätt och prata om det också. Det finns 

också risken att kommunen hela tiden bara försöker skapa uppenbara snackisar d.v.s. att det blir 

så uppenbart att folk säger att kommunen gör så här bara för att de vill ha ”likes” då skadar 

kommunen sitt förtroende istället menar webbstrategen. 

Enligt respondenten är kommunen väldigt dålig på att hantera synpunkterna via sociala 

mediekanaler idag.  Han menar att kundtjänsten ska ta över just den uppgiften eftersom de är 

proffsiga på bemötandet: 

”Därför har vi inte tänkt bra runt hur att hantera de inkomna synpunkter och 

kommentarer. Vi har inte bra rutiner utan vi sitter och trollar lite med det som kommer in 

idag. Vi försöker föra det vidare och få svar på frågan och få en känsla av vad som sägs.” 

 

4.2 Lulebo AB 
Intervjun med Lulebo AB genomfördes med två av kommunikatörerna på Lulebos sociala 

mediekanaler och ägde rum på deras kontor. Båda två har ansvar över Lulebos sociala medier 

och en av dem arbetar som informationssamordnare – Press-, PR-och medieansvarig på 

Lulebo. Lulebo AB med omkring 60 anställda är en verksamhet som sysslar med att förmedla 

sina fastigheter (hyresvärd). Organisationen har varit aktiv på sociala medier så som Facebook 

sedan 2011 och på YouTube sedan 2013. 

När det kommer till valet av sociala medier tycker Lulebo att snabbheten är en av de viktigaste 

fördelarna i form av WOM. Behovet att kunna kommunicera direkt med folk och 

hyresgästerna gjorde att Lulebo bestämde sig att börja vara aktiv på sociala medier. Enligt 

Lulebo kan snabbheten av WOM på sociala medier vara en fördel och en risk. Lulebo ser att 

fördelen ligger i att om något pratas eller diskuteras på sociala medier kan man svara på det så 
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snabbt som möjligt. Lulebo menar att det kan vara en fördel att få ett korrekt svar också. 

Lulebo ser det som en fördel att frågorna ställs direkt till företaget istället för att de görs via 

medier man inte har insyn i. 

Angående utmaningar och eventuella risker med e-WOM via sociala medier menar 

respondenterna att om man inte svarar så snabbt som möjligt så kan det leda till något stort. 

Med dagens alla digitala kanaler går allt oerhört snabbt och en liten pingisboll kan bli en 

mycket stor boll i slutänden om man inte svarar någorlunda snabbt.  

Respondenterna förklarar att om man inte svarar snabbt på kommentarer och synpunkter som 

förekommer på sociala medier då finns det stor risk att fler och fler börja kommentera om olika 

ämnen i form av klagomål och missnöje. Till slut kommer Lulebo att få ett dåligt rykte och 

beskrivas som ett dåligt företag. Vidare beskriver respondenterna att när de vill svara på 

kommentarer, synpunkter eller frågor på Lulebos sociala media plockar de först in 

bakgrundsfakta så att de vet vad det handlar om, eller tipsar om vem frågeställaren ska ta 

kontakt med inom organisationen för att få svar. 

Lulebo rådgjorde med en kommunikationsbyrå angående valet av sociala medier och gick 

igenom hur olika företag arbetar med sociala medier. Därefter bestämde Lulebo att gå in i 

Facebook och de tänkte att det skulle fungera bra som ett stöd för information som Lulebo vill 

nå ut med på olika sätt samt att etablera en bas att kunna kommunicera på. Valet av Facebook 

gjordes för att kunna kommunicera och vägleda befintliga kunder, och för att skapa intresse 

kring Lulebo bland potentiella intressenter. Valet av YouTube var att sprida rörliga budskap 

om företagets verksamhet, samt instruktioner kring hur hyresgästen sköter vissa delar av sitt 

hem (t.ex. kontroll av batterier i brandvarnare etc.). Enligt Lulebos representanter är Facebook 

egentligen en ren kommunikationskanal och inte för marknadsföring men däremot är Youtube 

mer som en marknadsföringskanal där Lulebo berättar om sina verksamheter ute i sina 

områden, om hyresgäster och hur de har det, lite reportage och berätta om livet när man bor 

hos Lulebo.  

Facebook används också som en informationskanal där Lulebo tar sitt företags samhällsansvar 

(CSR). Enligt lulebo hade de utvärderat det ganska mycket innan och funderade på vilken 

social värld de skulle ge sig in i. Det är ju också så att om man ger sig på alla kanaler som finns 

idag måste det finnas resurser för att kunna hantera det också menar respondenterna. Därför föll 

valet på att koncentrera sig på Facebook och YouTube. 
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Enligt Lulebo har de aktiviteter på sociala medier som kan handla om festivaler, 

sportevenemanget eller kulturella aktiviteter: 

”Vi tar CSR ansvaret och marknadsför inte oss själva direkt på Facebook. Det blir på 

indirekt sätt. Det handlar om CSR arbetet, att vi är med och påverkar utvecklingen i 

Luleå.” 

Lulebo använder Facebook mycket för att stötta andra verksamheter, hjälpa kunderna att hitta 

rätt, stötta kunderna och ge tips. Lulebo har inte haft kampanjer för att öka sina följare på 

sociala medier och det har ökat av sig självt men de berättar på sin webbsida att de finns på 

andra sociala medier som Facebook och YouTube. På Facebooksidan berättar de om sin 

YouTube-kanal. På svaret om att öka kundengagemanget i sociala medier berättar 

kommunikatörerna på Lulebo att det blir stort engagemang i vissa frågor. Om man ska driva 

engagemangen hårdare då ska man ha mera resurser för att man måste kunna ta vara på det 

också. Lulebo har bestämt att inte ska ha mer än vad de har idag och för att kunna hantera det 

här så måste de klara av det också och svara i rimlig tid på kommentarer och synpunkter.  

När det kommer till positiva och negativa åsikter som upplevs på Lulebos sociala medier 

beskriver de sociala mediekommunikatörerna att det är både positivt och negativt men mest 

negativt. Enligt dem behöver man inte tolka det för negativt för att det kan vara bra för 

verksamheten att få reda på saker. Men visst blir det så att den övervägande delen tycker att det 

här inte fungerar bra eller den här funktionen är si och så, men Lulebo får också positiva 

kommentarer och synpunkter så klart. 

Det kan handla om synpunkter som återkommer varje år. T.ex. värmen när klimatet blir kallt. 

Vissa tycker också att Lulebo sopar gatorna för sent och klagar på varför Lulebo gör inte det 

tidigare och när Lulebo väl gör det så klagar folk på att det dammar så mycket. Det kan vara 

sådana exempel som återkommer hela tiden. När det kommer till positiva åsikter kan det 

handla om att hyresgästens kylskåp gick sönder men Lulebo kom och fixade det direkt. Eller 

”tack, Lulebo räddade vår helg och kvartersvärden var jättetrevligt och fixade det här och 

jättebra bemötande”. Ibland kan det vara så att folk är arga på något som de inte vet om och 

när Lulebo förklarar det blir de lugnare och tackar för hjälpen. Lulebo har också en policy på 

sin Facebooksida och där de berättar om vad som gäller där.  

I frågan om Lulebos bemötande om det som skrivs positivt eller negativt om verksamheten på 

sociala medier svarar respondenterna att när det gäller negativa saker t.ex. om är det personliga 

påhopp har Lulebo möjligheten att ta bort den eftersom det inte ska förekomma. Men man får 
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gärna ha en diskussion med Lulebo och den diskussionen tar de oavsett om det är positivt eller 

negativt. Gällande positiva omdömen så bli det t.ex. tack det var kul och det här ska Lulebo 

framföra till rätt person eller organisation. Man vill därmed visa att Lulebo bryr sig och visar sin 

uppskattning. Är det mer problem eller negativa diskussioner så försöker Lulebo förklara saker 

så gott de kan. Oftast kanske de inte alltid är insatta om vad som gäller heller och det finns 

oklarheter. Eftersom kommunikatörerna inte vet vilket område det är och vad det handlar om. 

Det kan t.ex. vara parkeringsplatser någonstans, där de inte skriver var det är och frågan är 

väldigt allmänt då blir svårt att veta vad som gäller. Då svarar respondenterna att man måste ta 

den här frågan med kundcenter eller kvarters värden. För att om kommunikatörerna tar de 

frågorna via Facebook blir det väldigt långt process för att få ett svar och föra en dialog mellan 

två parter. Det är bättre att koppla ihop dem direkt och svara på frågor sinsemellan. Då går det 

snabbare både för kunden och man får rätt information utan att det ska feltolkas. Enligt Lulebo: 

”Vi vägleder dom på något sätt som vi har sagt i början. Vi använder Facebook för att ge 

stöttning, tipsa folk t.ex. kontakta den och fel-anmäla det så.” 

I frågan om fördelarna och möjligheter med e-WOM via sociala medier tycker Lulebo att det 

inte tar lång tid och svara på synpunkter och kommentarer och det är snabbt att kommunicera 

via sociala medier. Men om man inte svarar på mun till mun så snabbt som möjligt så kan det 

leda till något stort. De svarar bara under kontorstid och har ingen kvällsbemanning eller på 

helger. viss bevakning sker dock utanför kontorstid 

Enligt Lulebos svar på utmaningar och eventuella risker som de upplever att e-WOM har för 

sin verksamhet så säger de att med dagens alla digitala kanaler går allt oerhört snabbt. Kan man 

hantera frågorna någorlunda snabbt, ibland kanske inom en timme då lugnar sig ganska snabbt. 

Fortsättningsvis konstateras att Lulebo var väldigt klara och tydliga med att inte ge sig in i fler 

kanaler än det som är möjligt att hantera. Valet föll på Facebook och Youtube och därför 

Lulebo inte finns på alla möjliga kanaler som Twitter och instegram. För att man måste ha 

resurser som man bara jobbar med det. Man måste kunna ta hand om det snabbt för att annars 

vet kommunikatörerna att det är stor fara med det. Men respondenterna säger sig vara måna 

om att ge snabb återkoppling och svar under arbetstid. 

När det handlar om hur Lulebo hanterar e-WOM utmaningar på sociala medier påstår de att 

Lulebo kan bli bättre på det och på kommunikationsenheten som Lulebo har är det så att 

uppstår det saker så sprider kommunikatörerna ut det till berörda. Dels det kan vara positivt 

eller negativt. De vill ta reda på och framför allt andra i verksamheten ska ta reda på att det här 

sägs på sociala medier och se om det stämmer. T.ex. ”vi har fått till oss så här då går vi till de 
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som är ansvariga i så fall att det här bör ni titta på, stämmer det här? är korrekt beslut skrivet? 

eller titta vad glada de blev så vi försöker sprida ut” det. Kommunikatörerna försöker verkligen 

integrera inom verksamheten och stödja och hjälpa för att besvara kommentarerna eller 

frågorna som kommer via sociala medier. 

 

4.3 Scandic hotell Luleå 
Intervjun genomfördes med hotelldirektören på Scandic hotellet i Luleå och han är också 

huvudansvarig för hotellets sociala mediekanaler. Verksamheten har över 200 hotell över hela 

Europa i sju länder och Scandic hotellet i Luleå har cirka 70 anställda inom branschen hotell 

och restaurang. Hotellet började att använda sociala medier år 2013 och använder 

huvudsakligen sig av Facebook, TripAdvisor.se och Booking.com. 

Scandic hotell använder även andra bokningssajter och den interna sajten Scandichotell.se. De 

har även byggt en ny internetplattform för hela koncernen där de kan arbeta på ett helt annat 

sätt än tidigare för att möta framtiden. Respondenten beskriver att: 

”Scandic hotell har en marknadsavdelning som sitter på huvudkontoret och de jobbar ännu 

mer fördjupat med sociala medier men vi försöker på det här lilla hotellet som jag driver att 

jobba med de här kanalerna som jag berättade om.” 

Scandic hotell har valt de här sociala medierna för att det egentligen är där det händer saker. 

Enligt hotelldirektören för några år sen det var dem som berättade om hur det är på deras 

hotell och vilka service har de. Men så är inte längre utan nu är det gästerna som talar om för 

alla andra gäster vad hotellet presterar. Scandic hotell har inte riktigt kontroll över det längre 

och allt har blivit oerhört mycket snabbare. För att kunna vara med så snabbt som möjligt så 

ligger hotellet på de här medierna där de verkar och kommentera alla åsikter snabbt. 

Fortsättningsvis berättar respondenten att orsaken att välja sociala medier som en 

kommunicering och marknadsföringskanal är att det är väldigt snabb och kostnadseffektiv. 

Hotellet får snabbt sprida sitt budskap och de kan hantera den väldigt enkelt. Scandic hotell 

försöker arbeta med att hålla upp social mediekanalen levande hela tiden och förmedla en 

levande bild av hotellet. Scandic hotell vill gärna kommunicera med andra på sociala medier 

och det budskap som hotellet sänder via sociala medier har egentligen två huvudspår. En är 

image byggande d.v.s. att förstärka varumärken och den andra är prisprodukt kommunikation 

där Scandic hotell talar om vad det kostar att bo hos dem.  
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På frågan om vilka målgrupper Scandic hotell i Luleå vänder sig till via sociala medier så 

berättar hotelldirektören att det är lite olika och de försöker vända sig mot folk som bor hos 

dem. Scandic hotell vill gärna kommunicera med sina kunder via sociala medier. Till exempel 

via att göra kund arrangemang till sina stamgäster. De kan ibland t.ex. ta fram utemöblerna och 

fotar dem och hälsar alla välkomna. Om man ska mer i ur perspektivet att det är viktig att 

social median ska vara som en levande kanal. Men respondenten påstår att det är affärs resenärer 

och sport segmentet som hotellet huvudsakligen vill kommunicera med. 

Scandic hotell vill vara mer aktiva på sociala medier och sociala medier är också ett sätt att ta 

emot bokningar. När det gäller lokalt här i Luleå så försöker hotellet hela tiden bygga på. 

Scandic hotell hade först målet att ha 1000 medlemmar på sin Facebook-sida och det klarade 

de för ett och ett halvt år sen och nu växer det hela tiden. Det som är med Facebook, det sker 

hur många delningar som helst hela tiden vilket gör det svårt att överblicka hur många som 

egentligen följer dem. Men målet är att försöka att få kanalen så intressant så att många vill se 

vad hotellet gör. Scandic hotellet tar lite annorlunda grepp också för att locka och understryka 

sitt sätt på hur seriösa de försöker att vara och hur hårt satsar de på att ha ett bra hotell. På 

Scandic hotell försöker de att locka människorna på det här sättet då kan man använda sociala 

medier som en ren sälj kanal för hotellets restaurang till exempel. Enligt respondenten det är så 

komplext och Scandic hotell i Luleå vill börja med att bygga en bra bas först och sen fortsätta 

vidare men sådan tar tid och det måste ta tid också. 

För att höja kundengagemangen på social median säger hotelldirektören att t.ex. de bjöd en 

matbloggare på Scandic hotell, en tjej som matbloggar från Luleå. De lätt henne vara med på 

ett av sina kundarrangemang och hon fick vara med och laga mat. Mat lagades med 20 

hotellkunder med kockar i köket och hon fick vara med. Så hon var aktiv dels på sin blogg 

men Scandic hotell var också aktiva på sin Facebook-sida där de kommunicerade med andra. I 

december hade Scandic hotell i Luleå en pepparkakshus tävling där deras gäster fick vara med 

och byggde pepparkakshus och hotellet hade mycket reportage om det. 

När det kommer till om respondenten upplever att folk delar sina positiva och negativa åsikter 

som är relaterade till hotellet på sociala medier så svarar han att eftersom de jobbar i 

tjänstesektorn får de väldigt mycket feedback av alla slags både positiv och negativt. Nu 

fungerar det så här att man får mer negativt feedback än positivt feedback om någon har inte 

gått bra. T.ex. TripAdvisor.se är ett sådant där det kan komma både positiva och negativa 

kommentarer och feedback. Respondenten menar att Scandic hotell har ganska bra dialog via 

sociala medier och det är mycket viktig för dem att försöka svara så snabbt som möjligt. 
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Sen fortsätter respondenten och berättar om hur hotellet bemöter det som skrivs om hotellet på 

sociala medier. Om de tar de negativa synpunkter först så brukar han dela upp dem till olika 

grader. Hur allvarliga de är och vad de handlar om. Hotellet svarar på alla kommunikationer till 

och med början. De svarar på alla kommunikationer som de får och det får inte ta lång tid. Om 

det är en person som tycker att hotellet har inte gjord det bra från sig så först och främst 

kommer dem att få ett skriftligt svar och till och med följer upp ett samtal från hotelldirektören 

och frågar t.ex. om hur mår de? vad tyckte de och varför? kan hotellet göra någonting? 

Vidare säger respondenten att hotellet har många stamgäster som är väldigt tydliga i sin 

feedback. Han menar att det är mycket bra för att de på hotellet har chansen att ta hand om 

feedbacken och arbeta med den internt och berätta att den här gästen tyckte att det inte var 

bra. Enligt respondenten vill han gärna ha samtal med alla men det går inte och det finns inte 

en chans utan hotellet svarar på det som de kan. Med positiv feedback försöker respondenten 

att kommunicera internt och tackar självklar de gästerna för feedbacken och sen skickar han 

runt det till personalen. När de på hotellet har intern möte eller service utbildningar så brukar 

respondenten lyfta vad en annan person har sagt så att hotellet hanterar feedbacken på lite olika 

sätt. Det händer också att hotelldirektören tar negativ feedback och visar att så tycker gästerna 

om Scandic hotellet och här måste de skärpa sig annars blir det besvärligt.  

När det gäller e-WOM fördelar som social medieansvarige på Scandic hotell upplever via 

sociala medier svarar respondenten att som han nämnde tidigare att en av egenskaper är 

snabbheten. Hotellet har sina vänner och gäster som är där och om de tycker att hotellet gör 

något bra och lägger ut det på Facebook så vill han gärna dela det till så många som möjligt.  

Dessutom märker respondenten samtidigt att det är lite svårt att få andra att skriva bra. Han vill 

egentligen nå dit att deras gäster skriver gott om hotellet av sig själva utan att de på hotellet 

behöver göra någonting. Det är syftet och målet men respondenten märker att det inte är 

självklart. Det finns något som kallas för tummen upp och tummen ner-kort där hotellet 

uppmanar sina gäster att har du tummen upp så gärna berätta det på Facebook men det är som 

en gåta ännu att få folk att prata gott enligt hotelldirektören.  

På samma sätt finns det risk att folk talar dåligt om man har upplevt det. Då handlar det om vad 

som är bra och vad som är mindre bra. TripAdvisor.se är ett sådant ställe där man kan få 

mycket åsikter framlagda och negativa åsikter är väldigt öppet och där Scandic hotell 

kommenterar direkt och försöker. Vidare anger respondenten att han gärna vill försöka att 

sprida WOM (positiv) via sociala medier för att den är snabb och mycket trovärdigt. När 

Scandic hotells gäster talar om för andra hur bra hotellet är och lyckas med det då behöver 
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hotellet inte lägga så mycket pengar på marknadsföring. Respondenten kommenterar hotellets 

roll i kommunikationsflödet:  

”Som jag har sagt tidigare vi styr det inte längre själva, vi åker bara med. Det enda vi kan 

göra är att träna så mycket vi kan på bemötande, service och leverans så bra vi kan och 

hoppas att det räcker för våra gäster.”  

När det kommer till utmaningarna som e-WOM har via sociala medier säger respondenten att 

han tycker egentligen att svåraste idag är att hinna med och svara på allting som pratas om på 

sociala medier. I och med att det är svårt så finns det en risk att det kan börja en tråd där folk 

hänger på och de på hotellet kan inte parera. Där kan hotelldirektören uppleva som en risk och 

det oroar honom mycket. Det hänger ihop med att de i hotellet har mycket att göra så det är 

inte alla som hinner att vara bakom tangentbordet och skriva och det känner han som risk. 

Dessutom tror respondenten också att det finns en risk att andra medarbetare som har 

möjligheten att lägga saker på Facebook. Därför har de på Scandic hotell i Luleå kanaliserat all 

kommunikation via en person för att ha mer kvalitet och kontroll på det som läggs ut för att de 

kan inte lägga ut vad som helst och blir fel. Men risken som respondenten upplever är att de 

ska inte hinna med att hantera och svara på det sättet som han vill och dels inte hinna och 

hänga med om det startar en negativ tråd. Vad gäller om att hantera e-WOM fördelar och 

utmaningar via sociala medier säger respondenten att om man tar fördelarna först då när det 

gäller snabbheten t.ex. när Scandic hotell provar nya á la carte menyn i restaurangen så fotar de 

upp bilderna och lägger dem direkt då är kockar där, städ personal och receptions personal och 

provar maten. Så medarbetarna vet vad hotellet säljer för mat och det är ett sätt att hantera det 

internt. Fortsättningsvis berättar hotelldirektören att de har skapat en Facebook policy för hela 

Scandic som alla anställda fått ta del av TripAdvisor.se och Instegram också. Enligt honom de 

befinner sig i en brytpunkt där de behöver göra mer men de är inte där riktigt som de ska vara 

och det är alltid lättare med positivt e-WOM. Hotellet i Luleå annonserar inte längre på 

tidningar och den genomförs centralt. Därför att det är Facebook, TripAdvisor.se och 

Booking.com som gäller där folket är idag. Han menar att man ska vara strategiskt långsiktig 

och göra lite varje gång. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin utifrån referensramen som presenterats i kapitel två och 

målet är att uppfylla syftet med denna uppsats. Intervjuerna med Luleå kommun, Lulebo AB och Scandic 

hotell kommer att analyseras för att kunna se vad det finns för likheter och skillnader i deras svar.  

 

5.1 Jämförelse mellan Luleå kommun gentemot referensramen 
När det gäller forskningsfråga ett, om fördelar som e-WOM på sociala medier medför för 

företag och organisationer, så försöker Luleå kommun med hjälp av snabbhet och räckvidd nå 

så många människor som möjligt vilket överensstämmer med tidigare studier som visar att 

snabbhet och räckvidd upplevs som fördelar med e-WOM i sociala medier. Enligt Hutter m.fl. 

(2013) har sociala medier och dess räckvidd till miljontals konsumenter ökat spridningen av 

WOM avsevärt. Önskan att kommunicera med andra är ett av de viktigaste skälen att använda 

sociala medier. Att e-WOM har stor trovärdighet och är påverkande är egenskaper som kan 

upplevas positivt eller ses som en risk. Kommunen lyfte dock inte e-WOM:s trovärdighet som 

någon fördel. 

En fördel som Luleå kommun ser med e-WOM på sociala medier är att kommunikationen blir 

mätbar. Kommunen kan ta reda på vad folk diskuterar och ta del av invånarnas synpunkter och 

anpassa sig. Enligt Holmström & Wikberg (2010) har sociala medier skapat en räckvidd när det 

kommer till publicitet. En liten eller en stor publik kan nås och det är möjligt att komma åt en 

global publik med hjälp av sociala medier. Det som har gjort e-WOM mer mätbar och 

iakttagbar är presentationsformatet, kvantiteten och beständigheten av e-WOM (Cheung & 

Lee, 2012). En annan fördel med e-WOM via sociala medier är att det ger kommunen en 

möjlighet att försöka påverka människor att omvärdera vad en kommun egentligen är. Att få 

människor att omvärdera sin bild av kommunen kan kopplas till referensramen eftersom 

kommunen vill, via diskussioner, ändra invånarnas uppfattning. E-WOM kan påverka andras 

ställning på grund av sin höga trovärdighet och studier av WOM har visat att dess effektivitet 

är baserad på det överväldigande inflytande som den har på konsumenternas beteende (Goyette 

m.fl., 2010). 

När det kommer till den andra forskningsfrågan, som handlar om utmaningar som e-WOM på 

sociala medier medför, så beskriver Luleå kommunen att svårigheten med e-WOM är att hitta 

sätt att få människor och börja kommunicera via sociala medier.  Detta är en utmaning som 

inte lyfts i tidigare studier. 
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Luleå kommun får mest åsikter och synpunkter i form av missnöje och klagomål som handlar 

om skräp och vård av gator som engagerar väldigt många människor. Enligt referensramen så 

kan missnöje och klagomål i form av negativ e-WOM upplevas som en risk och påverka 

organisationens rykte. Enligt Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) kan kritik ha en stor inverkan 

på ett företag eller ett varumärke.  

Den tredje forskningsfråga handlar om strategier som företag och organisationer tillämpar för 

hantering av e-WOM på sociala medier. Luleå kommuns huvudsakliga fokus för 

kommunikation på sociala medier är att berätta vad kommunen gör för invånarna, hur det 

påverkar dem och vad invånarna vill veta av kommunen.  

Av empirin framgår att det finns brister i kommunens kommunikation när det gäller att besvara 

frågor och synpunkter och det saknas bra rutiner för hantering av de synpunkter som kommer 

in via sociala medier. En bra strategi bör enligt Chen och Xie (2008) omfatta att organisationen 

kommunicerar med sina bästa marknadskommunikationssvar. Men empirin visar att 

kommunen inte har någon plan för hur de ska hantera dessa inkomna synpunkter än och man 

saknar strategier för det.  

Enligt Kimmer och Kitchen (2014) är det viktigt att valet av kanal för 

marknadskommunikation är väl genomtänkt. Kommunens val av sociala mediekanaler, d.v.s. 

Facebook, YouTube och Twitter, var strategiskt och baserades på kanalernas popularitet, 

kommunens resurser och förväntningar på dessa kanaler. 

Mätningar bland Sveriges alla kommuner visar att Luleå kommun ligger i topp 10 när det gäller 

engagemanget på Facebook. Luleå kommun använder också sociala medier som en kanal när 

de skapar evenemang som Luleå Nice eller Ljusfestivalen. Enligt Kimmel och Kitchen (2014) 

det krävs fullständigt engagemang i de kanaler som marknadsförings att kommunikatörer väljer 

att investera i.  

 

5.2 Jämförelse mellan Lulebo AB gentemot referensramen 
När det gäller vilka fördelar som e-WOM på sociala medier medför för företag och 

organisationer beskriver Lulebo att snabbheten är en av de viktigaste fördelarna. Behovet av att 

kunna kommunicera direkt med bl. a. sina hyresgäster gjorde att Lulebo bestämde att börja 

vara aktiv på sociala medier. Detta är i överensstämmelse med Hutter m.fl. (2013) som anger 

att önskan att kommunicera är ett av de viktigaste skälen att använda sociala medier. Enligt 

Hennig‐Thurau m.fl. (2004) kan e-WOM beskrivas som alla positiva eller negativa uttalande 
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av potentiella faktiska eller tidigare kunder om en produkt eller företag, som görs tillgänglig för 

en mängd människor via Internet. En annan fördel med e-WOM via sociala medier som 

Lulebo lyfter är att det underlättar kommunikationen av korrekta svar. Lulebo pekar på den 

höga trovärdigheten som kommunikationerna upplevs ha på sociala medier och de fördelar 

som följer av att vara direkt kopplad till informanter. Enligt Goyette m.fl. (2010) är WOM 

starkt och positivt i samband med kundernas förtroendenivåer, servicekvalitet, tillfredsställelse, 

upplevda värdet, relation kvalitet och kundernas köpavsikt. Enligt Cheung och Lee (2012) gör 

möjligheten till snabb spridning e-WOM till en viktig faktor. I likhet med detta ser Lulebo en 

fördel i att det är snabbt att kommunicera via sociala medier och man upplever inte att det tar 

tid att svara på frågor och funderingar via dessa kanaler.  

När det kommer till den andra forskningsfrågan som handlar om utmaningar som e-WOM på 

sociala medier medför för företag och organisationer svarar Lulebo att om man inte svarar på 

synpunkterna så snabbt som möjligt så kan det leda till något stort. Här menar Lulebo att 

kommentarer och synpunkter i form av WOM på sociala medier har stor trovärdighet och 

sprids snabbt, vilket är i linje med tidigare studier inom området. . Enligt Pfeffer, Zorbach och 

Carley (2014) utgör rykten en imponerande konkurrent på marknaden för informationsutbyte 

och kan ha en enorm inverkan på företagen. I likhet med detta anger Lulebo att om man inte 

svarar snabbt på kommentarer och synpunkter som förekommer på sociala medier i form av 

WOM finns det stor risk att fler och fler börjar att kommentera olika ämnen i form av 

klagomål och missnöje. 

Den tredje forskningsfrågan handlade om hur de strategier som företag och organisationer 

tillämpar för hantering av e-WOM på sociala medier kan beskrivas. Enligt Lulebo vill de ha 

tillgång till information om konsumenters åsikter och tankar kring företaget, från 

informationskällor de inte ha tillgång till. Det är en strategi för att kommunicera med kunderna 

för att bygga upp förtroende och hantera de utmaningar som e-WOM kan medföra. Detta är i 

linje med resultat från Chu och Kim (2011) som fann att online-medier där köpare och säljare 

kan mötas är viktiga kommunikationskanaler för att bygga upp konsumenternas förtroende, 

vilket underlättar e-WOM. 

När Lulebo vill svara på kommentarer och synpunkter på deras sociala medier så plockar de in 

bakgrundsfakta, så de vet vad det handlar om eller tar de hjälp av en expertis och hänvisar till 

berörda personer för att få ett svar. Empirin visar att Lulebo vill hantera vad som skrivs på deras 

sociala mediekanaler genom att engagerar sig och kommunicera med sina följare och kunder på 

sociala medier. Enligt Chen och Xie (2008) är det en bra strategi att kommunicera med sina 
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bästa marknadskommunikationssvar. Lulebos svar visar att de engagerar sig på sociala medier 

och försöker att kommunicera sitt svar med sina följare på sociala mediekanaler.  

När det gäller valet av sociala medier så har Lulebo tagit hjälp av en kommunikationsbyrå. 

Enligt Kimmel och Kitchen (2014) beror den optimala strategin för att ansluta sig till social 

medier på en mängd olika faktorer men ett äkta engagemang kräver fullständigt engagemang i 

de kanaler som marknadsföringskommunikatörer väljer att investera i och valet av kanaler ska 

vara genomtänkt. Analysen av data från Lulebo indikerar att företaget har utvärderat olika 

sociala medier och därefter fattat ett strategiskt beslut om vilka kanaler de ska engagera sig i.  

Lulebo tar upp andra aktiviteter än sina egna på sina sociala mediekanaler, det kan handla om 

festivaler, sportevenemang eller kulturaktiviteter. Lulebo försöker med sina aktiviteter på 

sociala medier att engagera och integrera sig genom att vara aktiv och intressant. Det är också 

en av de strategierna som referensramen presenterar för att kunna hantera e-WOM utmaningar 

och minska risken för dem. Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) rekommenderar att företagen 

ökar sina sociala medieaktiviteter som en strategi för att motarbeta negativ e-WOM. Dessutom 

är ett företag som har bra förbindelser i sociala medier och kanaler för direkt dialog med sina 

kunder mycket mer krissäkert. 

Lulebo har inte haft några kampanjer för att öka antalet följare på sociala medier utan det har 

ökat av sig själv men samtidigt berättar Lulebo på sin webbsida att de finns på andra sociala 

medier som Facebook och YouTube. På Facebooksidan berätta de om sin YouTube kanal. 

Detta indikerar att Lulebo på ett indirekt sätt vill öka kundengagemanget och mångfalden på 

sina sociala mediekanaler för att Lulebo marknadsför sina andra sociala mediekanaler på sina 

kanaler.  Pfeffer, Zorbach och Carley (2014) hävdar att olikartad sociala samhällen är mer 

stabila för chocker som uppstår i form av negativt e-WOM.  

Gerber (2010) menar att även om de flesta sociala mediekanaler är kostnadsfria så är inte tiden 

och de anställda som kan ta hand om dem inte det och det behövs en ökning i resurser för att 

kunna öka sina aktiviteter på sociala medier. För att klara av att svara i rimlig tid på 

kommentarer och synpunkter har Lulebo fattat det strategiska beslutet att inte öka 

engagemanget på sociala medier mer än vad det är idag p.g.a. begränsade resurser.  

Enligt Chen och Xie (2008) behöver företag utveckla ett unik strategisk svar på 

konsumenternas synpunkter. Empirisk data från Lulebo visar att företaget kommunicera med 

sina kunder och är engagerade i diskussioner och integrerar berörda personer och avdelningar 

för att hitta en snabbare lösning och hantering av synpunkter via sociala mediekanaler. 
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Enligt Hutter m.fl. (2013) har sociala medier en viktig roll i konsumentens beslutsfattande 

eftersom en stor del av konsumenternas kommunikation sker via sociala medier. Forskning om 

e-WOM visar att online recensioner påverkar företagens resultat både kort och långsiktigt. 

Enligt Kimmel och Kitchen (2014) har negativ e-WOM en starkare effekt på mottagarna om 

det kommer från missnöjda kunder än den effekt som positiv e-WOM som levereras av nöjda 

kunder har. Lulebo försöker att svara och kommunicera så snabbt som möjligt på synpunkterna 

och kommentarer i sina sociala mediekanaler för att undvika missnöjet och klagomål eftersom 

det har stor trovärdighet och kan öka risken för onödiga negativa e-WOM.  

Lulebo hanterar e-WOM utmaningar på sociala medier genom att involvera alla som berörs. 

Lulebo vill att andra i verksamheten ska ta reda på vad som sägs på sociala medier och se om 

det stämmer. Lulebo försöker att engagera sig och integrera inom verksamheten, stödja och 

hjälpa för att besvara kommentarerna via sociala medier. Tidigare forskning visar också att 

engagemang och integration på sociala mediekanaler är en bra strategi för att kunna hantera e-

WOM. Huttler m.fl. (2013) menar att engagemang för varumärkeskännedom och WOM 

aktiviteter är starka argument för att använda sociala medier för varumärkeshantering.  

 

5.3 Jämförelse mellan Scandic hotell (Luleå) gentemot referensramen 
Scandic hotell anger att de huvudsakliga fördelarna med e-WOM via sociala medier är 

snabbheten att nå så många som möjligt och att det är mer kostnads- och tidseffektivt att 

marknadsföra sig på sociala medier. Detta är något som stämmer väl med vad som presenterats i 

tidigare studier. Snabbhet och räckvidd är fördelar som e-WOM har och medför att det ska 

vara kostnadseffektivt att använda sig av sociala medier som en marknadsföringskanal. Enligt 

Cheung och Lee (2012) erhålls extra skalbarhet och snabbhet när det gäller spridningen genom 

e-WOM. Uppmärksamheten för e-WOM inom sociala medier är en särskilt relevant dynamik 

som bland annat medför snabbare och mer kostnadseffektiva meddelandeleveranser än 

traditionell WOM (Daugherty & Hoffman, 2014; Pfeffer, Zorbach & Carley, 2014). 

Scandic hotell strävar efter att öka sin försäljning med hjälp av e-WOM via sociala medier och 

använda sociala medier som en säljkanal för att öka exempelvis restaurangens försäljning. Enligt 

Goyette m.fl. (2010) kan WOM ha en stark påverkan på kundernas köpavsikt. WOM är den 

viktigaste faktorn bakom 20 procent upp till 50 procent av alla köpbeslut och genererar mer än 

dubbelt så mycket försäljning än betald reklam (Berger, 2014). Sociala medier är ett livskraftigt 

marknadsföringsinstrument som kan ha positiva ekonomiska effekter för varumärket och 
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företaget. (Hutter m.fl., 2013) Forskning om e-WOM visar att online-recensioner påverkar 

företagens ekonomiska resultat både kort- och långsiktigt. (Gensler m.fl., 2013) 

Scandic hotell vill sprida positiv e-WOM via sociala mediekanaler för att det är snabbt och 

upplevs som mycket trovärdigt. Enligt Mangold och Faulds (2009) uppfattas sociala medier av 

konsumenten som en mer trovärdig källa till information om produkter och tjänster än 

företagssponsrade kommunikationer. Hutter m.fl. (2013) beskriver WOM som en 

informationskälla som är mer effektiv och påverkar konsumenternas beslutsfattande i högre 

grad än andra kommunikationskanaler för marknadsföring. 

När det gäller forskningsfråga två, om utmaningar som e-WOM på sociala medier medför så 

får Scandic hotell omfattande feedback, både positiv och negativ även om de negativa 

kommentarerna överväger. Det stämmer överens med tidigare forskning där t.ex. Ward och 

Ostrom (2006) menar att kunder som av en eller annan anledning är missnöjda eller besvikna 

på företaget kan besluta sig att delta i ett virtuellt klagomål i form av protest hemsidor eller 

bloggar. Dessa berättelser kan avgöra ett varumärkes allmänna profil och vad konsumenterna 

gör med varumärket. Detta avspeglar sig, enligt Gensler m.fl. (2013) i form av negativ 

ekonomisk inverkan genom ökad negativ WOM. Av den empiriska datan framgår att Scandic 

hotell varken har kontroll över eller möjlighet att styra WOM. Konsumenterna har, i likhet 

med beskrivningen av Gensler m.fl. (2013), blivit centrala författarna till varumärkeshistorier. 

Enligt Kimmel och Kitchen (2014) är konsumentinflytande större med personliga 

informationskällor än andra källor. Det är också något som hotellet har upplevt liksom e-

WOM:s höga trovärdighet. Trovärdigheten av e-WOM kan upplevas som en fördel eller en 

utmaning beroende på om det är negativt eller positivt e-WOM. 

Enligt Kimmen och Kitchen (2014) har negativ e-WOM en starkare effekt än positiv e-WOM 

på mottagarna om det kommer från missnöjda kunder. Den svåraste utmaningen som Scandic 

hotell upplever med e-WOM via sociala medier är att hinna med att svara på allt som 

kommuniceras via sociala medier. Risken med e-WOM är att det kan börja en tråd där en 

negativ kommentar följs av fler negativa kommentarer och att hotellet inte hinner hantera och 

svara på dessa kommentarer. För att ha bättre kontroll över vad som läggs ut på sociala medier 

har Scandic hotell bestämda och utvalda personer som ska ta hand om kommunikationen via 

sociala medier. Detta medför dock en risk att tidsbrist och resursbegränsningar leder till att 

hotellet inte hinner med allt som sker på deras sociala mediekanaler. 

När det gäller strategier för hantering av e-WOM på sociala medier uppger Scandic hotell att 

de försöker hålla sina sociala mediekanaler levande hela tiden. Budskapen som de försöker 
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sända till följarna på sociala medier syftar till att stärka varumärket och att ha en 

prisproduktskommunikation. Scandic hotell försöker att kommunicera med en bredd publik 

genom att kommunicera olika aktiviteter och evenemang. Det är mycket viktig för hotellet att 

svara på kommentarer och synpunkterna via sociala medierna så snabb som möjligt. Enligt Chu 

och Kim (2011)  är ett online-media där köpare och säljare kan mötas en viktig 

kommunikationskanal för att bygga upp konsumenternas förtroende, vilket underlättar e-

WOM. 

Enligt Gensler m.fl. (2013) är ett företag som har bra förbindelser i sociala medier och etablerat 

en mångfald av följare samt har kanaler för direkt dialog med sina kunder mycket mer 

krissäkert. Pfeffer, Zorbach och Carleys (2014) rekommenderar företag att öka snarare än 

minska sina aktiviteter på sociala medier som en strategi att möta ryktesspridning online. I linje 

med detta strävar Scandic hotell efter att öka antalet följare på sociala medier. Målet är att få 

hotellets sociala medier så intressanta att många vill följa deras verksamhet och hotellet vill även 

understryka hur seriöst de arbetar. 

Enligt Kimmer och Kitchen (2014) är den optimala strategin för sociala medier att företagen 

fullt ut engagera sig i, och integrerar, de kanaler för sociala medier som företaget valt att 

investera i. Scandic hotell är inte lika aktiva på TripAdvisor.se som på andra sociala 

mediekanaler och man upplever dessutom att det sprids mer negativ e-WOM via TripAdvisor. 

 

5.4 Jämförelse mellan Luleå kommun, Lulebo AB och Scandic hotell 
Samtliga fallföretag/organisationer upplever att snabbheten och räckvidden är fördelar när det 

kommer till e-WOM via sociala medier. Möjligheterna att sprida e-WOM via sociala medier 

gör att företagen/organisationerna kan sprida sina budskap i form av marknadsföring, 

information och kommunikation och alla tre verksamheterna vill att det ska kommuniceras om 

dem på de sociala mediekanalerna. Däremot har företagen/organisationerna något olika syfte 

med sitt engagemang på sociala medier. Medan Luleå kommun och Lulebo AB främst inriktar 

sin användning av sociala medier på kommunikation och information använder Scandic hotell 

sociala medier även för mer renodlade marknadsföringsändamål. 

En jämförelse mellan fallföretagen/organisationerna när det gäller utmaningar som e-WOM på 

sociala medierna kan medföra visar att de delvis ställs inför olika utmaningar. Både Scandic 

hotell och Lulebo upplever tidsbrist som en stor utmaning. Att inte hinna svara i tid på, eller 

följa, en negativ kommentar som sprids via e-WOM skapar en oro för organisationerna. 
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Kommunens främsta utmaning är istället att kunna engagera människor att kommunicera och 

diskutera mer. 

Strategierna för att kunna hantera dessa olika utmaningar varierar följaktligen. Både Scandic 

hotell och Lulebo har regler och policys för sina sociala medier och Scandic hotell har även 

bestämda personer som arbetar med deras sociala mediekanaler för att öka kvaliteten på 

kommunikationen. Scandic såväl som Lulebo pekar på vikten av att svara på kommunikation i 

form av frågor, synpunkter, klagomål och missnöje så snabbt som möjligt för att undvika 

konflikter och dåligt rykte.  

När det gäller Luleå kommun är det inte bestämt hur arbetet med sociala medier ska 

organiseras och vem/vilka som ska ha ansvar för kommunens kommunikation via sociala 

medier. Till skillnad från Scandic hotell och Lulebo har inte kommunen samma fokus på att 

svara snabbt. Även om kommunen försöker svara på all kommunikation som kommer via 

sociala medier så har man inte samma fokus på tidsaspekten, d.v.s. att kunna svara snabbt som 

Scandic hotell och Lulebo har. Empirin indikerar dock att det finns en förståelse hos 

kommunen att kommunikation via sociala medier behöver vara snabb, rörlig och formbar men 

att detta delvis försvåras av kommunens organisation där politiker och flera olika verksamheter 

som kan vara involverade och göra det svårt att få ett snabbt svar på vissa frågor.  

När det gäller val av kanal framgår av empirin att alla tre företagen/organisationerna har gjort 

strategiska val av vilka kanaler på sociala medier som de ska engagera sig i efter att ha undersökt 

och bedömt olika kanaler och baserat på verksamheternas resurser. 
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6 Slutsats, diskussion och rekommendationer  
Med utgångspunkt i analysen som presenterades i föregående kapitel diskuteras resultatet och studiens 

slutsatser i detta kapitel. De teoretiska implikationerna redovisas i det här kapitlet tillsammans med 

praktiska rekommendationer och idéer för framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats och diskussion  
 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för företags och organisationers hantering av e-

WOM på sociala medier. För att uppnå syftet formulerades tre forskningsfrågor:  

• Forskningsfråga 1: Hur kan de fördelar som e-WOM på sociala medier medför för 

företag och organisationer beskrivas? 

• Forskningsfråga 2: Hur kan de utmaningar som e-WOM på sociala medier medför för 

företag och organisationer beskrivas? 

• Forskningsfråga 3: Hur kan de strategier som företag och organisationer tillämpar för 

hantering av e-WOM på sociala medier beskrivas?  

Dataanalysen pekar på att det är viktigt för såväl offentliga organisationer som för företag att 

vara aktiva på sociala medier eftersom en allt större del av individers kommunikation sker där. 

Sociala medier beskrivs också som en kanal som är kostnads- och tidseffektiv när man ska 

kommunicera med många personer.  

Även om studiens syfte inte var att jämföra olika typer av organisationer indikerar analysen av 

empirisk data att det finns skillnader mellan offentliga organisationer och vinstdrivande företag 

när det gäller syfte och användning av e-WOM via sociala medier för att sprida information 

och kommunicera på ett trovärdigt sätt. Det kan delvis bero på att offentliga organisationer inte 

drivs av vinstsyfte på samma sätt som privata företag. En annan orsak till skillnaderna kan vara 

att offentliga verksamheters marknadsföring sker på ett annat sätt jämfört med vinstdrivande 

verksamheter. I en kommun kan t.ex. ett impopulärt politiskt beslut leda till att invånare 

kommunicerar sitt missnöje genom e-WOM på sociala medier. Missnöjet av ett sådant beslut 

verkar dock inte få samma effekt som negativ e-WOM kring en produkt eller ett företag kan få 

på ett affärsvarumärke. Samtidigt upplevs tydlighet i varumärkeskommunikation som en fördel 

för vinstdrivande företag och kan öka trovärdigheten och lojaliteten hos deras kunder medan 
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offentliga organisationer istället kan uppleva en risk för minskat förtroende om 

kommunikationen via sociala medier är för marknadsinriktat.  

 

Forskningsfråga 1: Hur kan de fördelar som e-WOM på sociala medier medför för 

företag och organisationer beskrivas? 

Resultatet av studien visar att det finns ett flertal upplevda fördelar med e-WOM på sociala 

medier, såsom: 

• snabbhet och räckvidd som gör kommunikation tids- och kostnadseffektiv för 

företagen,  

• möjlighet att rätta felaktig information snabbt,  

• hög trovärdighet som kan leda till ökad möjlighet till påverkan av t.ex. köpbeslut, 

• mätbarhet av kommunikationen 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan de utmaningar som e-WOM på sociala medier medför 

för företag och organisationer beskrivas? 

Trots de fördelar som företag och organisationer upplever med e-WOM på sociala medier visar 

studien att detta även medför flertalet utmaningar som bör adresseras: 

• att kunna svara snabbt och med korrekt information för att minimera effekterna av 

negativ e-WOM 

• att ha tillräckligt specialiserade medarbetare med goda kunskaper i att hantera 

bemötandet på sociala medier för att kunna nå hög trovärdighet  

• att hitta sätt att få människor att börja kommunicera via sociala medier  

Att företag/organisationer befinner sig på sociala medierna innebär inte att det uppstår en 

dialog med kunder där kritik, klagomål och missnöje behandlas. Hur aktiva företagen arbetar 

med sådana ärenden är olika baserat på bland annat val av sociala mediekanaler och 

verksamhetens resurser. Exempelvis upplevs dialogen som uppstår på 

företagens/organisationernas Facebook-sidor i huvudsak vara positiv och där finns det inte så 
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många kritiska kommentarer. I bloggar och på bedömningssidor upplevs mer kommentarer i 

form av kritik, missnöje och feedback.  

 

Forskningsfråga 3: Hur kan de strategier som företag och organisationer tillämpar 

för hantering av e-WOM på sociala medier beskrivas?  

Analys av det empiriska data visar att det finns en förståelse hos företag/organisationer för vad 

sociala medier och e-WOM innebär, vilka möjligheter och utmaningar som dessa medför och 

att företagen/organisationerna behöver strategier för hantering av e-WOM på sociala medier.  

Strategier för hantering av e-WOM på sociala medier och som berör både engagemang, 

kommunikation och val av kanal har identifierats i denna studie. Företagen/organisationerna 

försöker med sina aktiviteter på sociala medier att visa engagemang genom att vara intressanta 

och levande på sina sociala mediekanaler. Det kan bland annat göras genom att informera om 

aktiviteter som intresserar organisationens målgrupp men som inte nödvändigtvis den egna 

organisationen genomför eller ansvarar för.  

När det gäller kommunikation försöker de offentliga organisationerna att via sociala medier, 

hjälpa sina kunder att hitta rätt, stötta dem och ge tips. Utifrån uppsatsens analys kan slutsats 

dras att risken av att företagen/organisationerna skadas via negativ e-WOM i form av klagomål 

och missnöje inom sociala medier upplevs vara stor eftersom fler personer kan ta del av 

klagomålet via negativ e-WOM. Därför tillämpas förebyggande strategier av verksamheterna 

som studerades såsom att upprätta rutiner för hur och vem som ska hantera e-WOM på sociala 

medier. Om samtliga klagomål och missnöje i form av kommentarer och synpunkter besvaras, 

minimeras risken för de negativa effekterna som kan uppstå på grund av negativ e-WOM. En 

annan slutsats som kan dras är att strategin bör vara att synpunkter besvaras så snabbt som 

möjligt för att minimera risken för, och effekterna av, negativ e-WOM.  

Det är viktigt att företag/organisationer anpassar sig till de speciella egenskaper som olika 

sociala mediekanaler har och fattar strategiska beslut, utifrån verksamhetens resurser, om vilka 

kanaler som är lämpade för den specifika organisationen att vara aktiv genom. Slutligen 

tillämpas även en strategi som omfattar mångfald och intern integration av sociala mediekanaler 

för effektivare hantering av kommentarer via e-WOM på sociala medier.  
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6.2 Teoretiskt bidrag och praktiska rekommendationer 
Syftet med den här studien var att öka förståelsen för företags och organisationers hantering av 

e-WOM på sociala medier genom att beskriva ett begränsat antal fallföretag/organisationers 

upplevda fördelar och utmaningar med, samt tillämpade strategier för, e-WOM. Detta har 

uppnåtts genom att uppsatsens forskningsfrågor har besvarats. Studiens främsta teoretiska bidrag 

till forskning om företags hantering av e-WOM inom sociala medier är att studien utöver att 

bekräfta resultat från tidigare studier även funnit att möjligheten att mäta kommunikation via 

e-WOM inom sociala medier upplevs som en fördel och att det upplevs som en utmaning att 

hitta sätt att få människor att börja kommunicera via sociala medier.  Resultatet har även 

bidragit till att ge ytterligare förståelse av vilka strategier som tillämpas för hantering av e-

WOM. Eftersom resultat och slutsatser endast baseras på tre fallstudier kan dessa inte 

generaliseras till en större population, vilket inte heller var syftet med studien, men 

förhoppningsvis kan denna studie bana väg och inspirera andra forskare att genomföra mer 

omfattande studier inom området.    

När det gäller praktiska rekommendationer till företag/organisationer bör det fastslås att studien 

inte syftat till att presentera en uppsättning ”best practice” för hantering av e-WOM via sociala 

medier. Däremot kan studiens resultat inspirera och generera idéer kring hur 

företag/organisationer kan etablera en framgångsrik strategi för att hantering av e-WOM via 

sociala medier. Företag/organisationer rekommenderas bland annat att ta följande i beaktande i 

arbetet med att ta fram en god strategi för hantering av e-WOM via sociala medier: 

• Det räcker inte att inneha Facebook-, Twitter-, eller Instagram-konton, det fordras 

engagemang och ett aktivt deltagande för att organisationens kommunikation via e-

WOM och sociala medier ska uppfattas som trovärdig. 

• Engagemang kan bland annat visas genom att informera om andra aktiviteter än 

organisationens egna och som intresserar organisationens målgrupp.  

• Upprätta rutiner för hur och vem som ska hantera e-WOM på sociala medier inom 

organisationen.  

• Besvara synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt för att minimera risken för, och 

effekterna av, negativ e-WOM. 
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• Anpassa organisationens strategi till de speciella egenskaper som olika sociala 

mediekanaler har och fattar strategiska beslut, utifrån verksamhetens resurser, om vilka 

kanaler som organisationen ska vara aktiv genom.  

 

6.3 Förslag på framtida forskningar 
Denna studie påverkades av följande begränsningar; tidsfrist, analysverktyg, kvalitativ metod 

och datainsamlingsmetod. För att adressera dessa begränsningar kan framtida forskning bidra till 

ytterligare kunskap genom att: 

• samla mer data över längre tid för att uppnå en mer innehållsrik forskning 

• genomföra studien med en kvantitativ ansats för att få fram generaliserbara resultat 

• fokusera på andra branscher och/eller typer av organisationer 

För att fördjupa kunskapen om företags/organisationers hantering av e-WOM via sociala 

medier behövs ytterligare forskning som undersöker områden som ännu inte studerats i någon 

större omfattning, såsom exempelvis: 

• faktorer som har stort inflyttande på kundernas köpbeslut via sociala medier 

• påverkan av e-WOM på sociala medier sett från kundperspektiv 

• faktorer som påverkar e-WOM-kommunikationens trovärdighet  

• kundernas förväntningar på företagens aktiviteter på sociala medier 

• strategier för att öka positiv e-WOM på företagens/organisationernas sociala 

mediekanaler 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Vem är du och vilken är din roll i organisationen/företaget? 

2. Vilken bransch skulle du säga att ni är verksamma inom? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Vem/vilka inom organisationen/företaget arbetar med sociala medier i er verksamhet? 

5. När började er organisation att använda sociala media? 

6. Vilka typer av sociala medier använder ni?  

7. Varför valde ni just de här social media kanaler?  

8. Varför valde ni sociala medier som en kommunicering/marknadsföring kanal?  

9. Vilken typ av aktiviteter har ni på sociala medier? 

10. Vilka slags budskap sänder ni vanligen till eran kunder/följarna via sociala medier? 

11. Vilka målgrupp/segment vänder ni er till via sociala medier? 

12. Arbetar ni aktivt med att få befintliga och nya kunder att vara med på era sociala 

mediekanaler? På vilket sätt? 

13. Beskriv om och i så fall vad ni gör för att öka kundengagemanget på era sociala 

mediekanaler? 

14. Upplever ni att folk delar sina åsikter på sociala medier när det gäller positiva och 

negativa upplevelse relaterade till er organisation och verksamhet? Vilken typ av åsikter 

kan det vara, ge gärna något exempel (positivt/negativt)? 

15. Brukar ni bemöta det som skrivs positivt eller negativt om er organisation och er 

verksamhet? På vilket sätt bemöter ni negativa kommentarer/synpunkter? På vilket sätt 

bemöter ni positiva kommentarer/synpunkter? 

16. Vilka fördelar och möjligheter upplever du att e-WOM via sociala medier har för er 

organisation/verksamhet? 

17. Vilka utmaningar (ev. risker) upplever du att e-WOM via sociala medier medför för er 

organisation/verksamhet? 

18. Hur hanterar ni generellt fördelar och utmaningar som e-WOM via sociala medier 

medför för er organisation/verksamhet?  


