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Abstrakt
Sociala medier har de senaste åren inneburit nya möjligheter för att kommunicera med
varandra över Internet. Det är inte bara vänner som samtalar med varandra, utan även företag
har sett möjligheter med att kommunicera med sina kunder för att komma dessa närmare.
Relationsmarknadsföring över Internet är något som har blivit allt viktigare för företag då det
finns stora möjligheter att skapa kundlojalitet och möta en hård konkurrens från andra företag.
Sociala medier har även öppnat upp möjligheter för kunder att kommunicera med varandra,
vilket skapar en word of mouth situation där de kan både ge företag positiv och negativ kritik.
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera företag med olika typer av bakgrund för
att se hur dessa använder sig av sociala medier för att komma närmare sina kunder, hur de
bemöter kunderna samt vilka risker det finns med relationsmarknadsföring.
Nyckelord: sociala medier, relationsmarknadsföring, viral marknadsföring,
kriskommunikation.
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1. Inledning
I följande kapitel introduceras läsaren till ämnet sociala medier och vilka relationer företag
kan ha till sina kunder.
Ämnet för min uppsats är sociala medier och med detta så vill jag undersöka hur företag
använder sig av sociala medier för att kommunicera med sina kunder. I det inledande
kapititet kommer bakgrunden till uppsatsens problem presenteras, sedan kommer en
problemdiskussion att belysa problemen kring detta ämne. Därefter kommer det en
problemformulering som visar syftet med uppsatsen och hur den kommer att disponeras.

1.1 Bakgrund
Människor har fört olika typer av samtal med varandra i alla tider. Detta sker genom utbyte av
information, erfarenheter, rekommenderade produkter, skvaller och tips om alla typer av
saker. Detta är något som vi alltid har gjort och förmodligen alltid kommer att göra. Tack vare
ny teknik kan vi idag ha ett betydligt större kontaktnät och nå ut till fler människor. Tack vare
Internet och med hjälp av sociala medier kan informationen vi delar nå ut med en rasande fart,
nästan helt utan geografiska gränser (Carlsson, 2012). Enligt O´Reilly (2005) startade i
början av 2000-talet en ny era inom Internet som fick namnet web 2.0. Detta nya begrepp
kom till för att web 2.0 beskriver något som är levande och de som är aktiva inom sociala
medier bidrar att ny information kommer ut och att andra kan ta del av detta och bidra med
sina åsikter. Även fast vi har kunnat kommunicera med varandra via Internet genom E-post
och olika diskussionsforum innan har web 2.0 med sociala medier utvecklat detta ett steg till
genom tillexempel bloggar eller andra digitala mötesplatser. Detta har gjort att användarna av
dessa sociala nätverk har stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Användarna har
ofta stora möjligheter att bidra till sajtens innehåll och har även möjlighet att kontrollera sin
information. Sociala medier har blivit en plats där gamla gränser suddas ut som mellan
offentligt och privat, socialt och digitalt, och mellan kommersiellt och ideellt. Webbtjänster
inom Web 2.0 kan vara nätverk som Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, LinkedIn och dessa
finns att nå på en dator, smartphone eller läsplatta (Carlsson, 2012).
Dagens marknadsplats på Internet är global och öppen dygnet runt. Med en knapptryckning
kan vem som helst kolla om företag håller vad de lovar (König, 2012). Tidigare fick vi vår
1

information från tidningar, radio och tv. Vi har gått ifrån att läsa information till att skapa och
dela information med vänner och andra användare på Internet (O´Reilly 2005). Detta har
skapat något som kallas för sociala medier och det kan vara allt från sociala nätverk, till
bloggar och tjänster som innefattar bilder, filmer, länkar, musik och dokument (Carlsson,
2010).
Enligt Carlsson (2011) ägnar vi svenskar i snitt 6 timmar om dagen på medier. De största
medierna är TV, radio och Internet. 28 procent av den svenska befolkningen använder
traditionella medier på Internet varje dag. 35 procent av befolkningen använder sociala medier
varje dag och 50 procent är med i ett socialt nätverk. 1,5 miljoner svenskar statusuppdaterar
något socialt nätverk varje dag och lika många kommenterar vad andra har skrivit. En sådan
stor del som hälften av alla Internetanvändare ser på TV samtidigt som de är online och 0,5
miljoner svenskar lägger upp foton på Internet varje vecka (Carlsson, 2011).
Kunden har blivit mer delaktig i dagens marknadsföring och väljer själv vad den vill ta till sig
för information och kan även dela med sig av denna till sina vänner via de sociala medierna
och då uppstår det en Word of Mouth situation. (Chaffey m.fl. 2009). Marknadsförare har i
alla tider dragit nytta av folks förtroende och det går ut på att arbeta för att kunderna skall
vara nöjda, glada och entusiastiska. Detta genom att erbjuda en god service, bra priser eller
extraordinära produkter. Lyckas företaget med detta, då finns det en stor chans att
marknadsföraren har skapat en ”snackis”. Detta leder till att kunderna börjar tala väl om
företaget för sina vänner och bekanta och ofta publiceras åsikterna på de sociala nätverken där
de kan nå ut till många mer än sin närmaste bekantskapskrets (Carlsson, 2012).
Det är även viktigt för många företag att bygga långvariga relationer med sina kunder. Har
företaget en bra relation med sina kunder, då kan de även få en bättre förståelse för vad
företaget gör och vad det står för. Tidigare har företag alltid haft möjligheten att sätta sig själv
i centrum, men med sociala medier har det plötsligt blivit konsumenterna som styr och väljer.
Det gäller för företagen att göra sig tillgängliga, vara sökbara, finnas tillhands och vara
intressanta för de som vill ta del av informationen som ges (Carlsson, 2012).

1.2 Problemdiskussion
Enligt Falkheimer & Heide (2011) låg distributionsmöjligheterna innan 1990-talet hos
professionella kommunikatörer som journalister, informatörer och grafiska formgivare. Under
2

slutet av 1990-talet förändrades maktfördelningen i och med att Internet blev alltmer populärt
och nu fanns det större möjligheter för gemene man att publicera sitt innehåll. Evans (2012)
anser att människor har tröttnat på traditionell marknadsföring och att reklam stör när man
tittar på TV, lyssnar på radio eller läser tidningen. Det har lett till att många väljer bort
traditionell marknadsföring och söker istället information via Internet och sociala medier.
Enligt Peters m.fl. (2013) använder många marknadsförare sociala medier för att
marknadsföra vanliga annonser. Detta fungerar sällan därför att dessa annonser blir ett
påtvingat inlägg riktat mot företagets följare och detta stör kommunikationen och relationen
mellan dessa. Internet och sociala medier ger även kommunikatörer större möjligheter att
skapa en dialog med en stor publik. Det finns dock ofta en rädsla från företag att med ökad
öppenhet som sociala medier medför att företagen tycker det är farligt att släppa kontrollen
över deras information. En rädsla brukar vara att få dåliga omdömen eller att bli baktalade av
kunderna (Herbert & Englund Hjalmarsson, 2012). Detta kan skapa en kris och enligt
Falkheimer & Heide (2011) är interaktionen med intressenterna viktig och denna möjlighet att
kunna kommunicera med varandra kan användas till att sprida information och förhopningsvis
kan företaget förklara sig och lugna ner intressenterna. Denna interaktion kan förhoppningsvis
förhindra en stor kris som i värsta fall kan skada företagets anseende. Om man förlorar
kontrollen vid en krissituation, då skapas det en förtroendekris som kan leda till att företaget
inte bara skadas anseendemässigt utan även ekonomiskt (Coombs, 2007). Kunderna kan
skriva falska rykten om företaget och då tar dessa kontrollen över vad som skrivs, därför finns
risken för så kallade nättroll och dessa använder sociala medier för att dra negativ
uppmärksamhet till ett företag (Falkheimer & Heide, 2011).
Enligt Kietzmann m.fl. (2011) kan företag som använder sociala medier dra stor nytta av
denna typ av relation, då de kan se vad kunderna skriver om dem och synpunkter kan spridas
vidare. Det betyder att det krävs större krav och närvaro från företagets sida, de behöver vara
aktiva på de sociala nätverken och svara på kunders åsikter och kommentarer. Detta innebär
att företaget automatiskt får ett stort kundunderlag som kan användas till framtida planeringar
och då kan företaget utveckla sin produkt efter vad kunden vill ha (Mount & Garcia Martinez,
2014). Därför är det viktigt för företag att skapa långvariga relationer med sina kunder och det
gör man genom att skapa förtroende, engagemang och attraktion (Grönroos, 2008).
Förtroende kan vara en annan parts förväntningar. Det kan vara att en kund förväntar sig att
företaget skall agera på ett visst sätt och när de inte gör det, då kan kunden känna sig besviken
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och tappa förtroendet för företaget. Förtroende är viktigt och ofta bygger det på tidigare
erfarenheter, det kan vara att rätta sig efter bestämmelser och sociala normer. Men även
personlighetsfaktorer spelar in och företaget bör känna omsorg om kundernas välbefinnande.
Engagemang innebär att en av parterna i en relation känner motivation att göra affärer med
den andra parten. Men det kan även vara en varaktig vilja att upprätthålla en relation som man
sätter värde på. Attraktion är att det bör finnas någonting som gör en leverantör intressant i
kundens ögon eller tvärtom. Det kan vara ekonomiska, tekniska eller sociala faktorer. Det kan
handla om någon stor affär, eller att man kan få produkter som är tekniskt bättre än andra.
Även sociala kontaktar kan resultera i en affärsrelation (Grönroos, 2008).
Enligt Muntinga, Moorman & Smith (2011) kan det vara svårt för företag att skapa en relation
med människor, eftersom de litar i större utsträckning mer på varandra än till företag. Kunden
har makten idag att påverka mycket mer och de har möjlighet att föra vidare företagets
information till deras vänner inom de aktiva nätverken. Kunderna har även möjlighet att
sprida sina egna synpunkter om företaget.
Clark & Melancon (2013) anser att kunder som är aktiva på sociala medier är mer nöjda och
lojala än de kunder som inte är det, det är även lättare att bygga en relation med dessa kunder
och de sprider gärna en positiv bild av företaget med hjälp av word of mouth. Spenner (2012)
anser dock att många företag överdriver kundens önskan om att kommunicera över sociala
medier, han menar att kunden eftersträvar enkelhet istället för kommunikation. Det är inte alla
kunder som vill kommunicera med varandra eller företaget, utan de söker information på
annat sätt istället för att kommunicera över sociala medier.
Enligt Muntinga, Moorman & Smith (2011) finns det lite forskning om hur människor blir
motiverade att engagera sig i företags sociala nätverk.

1.3 Problemformulering
Företag har genom alla tider kontrollerat sin marknadsföring. Detta har de ofta gjort genom
TV, radio eller tidningar. Denna marknadsföringsmetod har varigt riktad enbart åt kunden.
När Internet blev populärt bland alla typer av människor och åldrar startade det även en
möjlighet att umgås på nätet. Detta har lett till att många tipsar varandra om vad som är bra
eller dåligt med ett företag. När kunden är med och påverkar marknadsföringen på detta sätt,
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kan det leda till att företag får problem därför att de inte har full kontroll på vad som sägs på
sociala medier. Detta kan bero på att många inte riktigt vet hur de skall uppföra sig på sociala
nätverk. De kan även känna sig tvingade att vara där därför att andra företag finns på sociala
medier, eller att de känner att de måste vara där för skadekontroll om någon skulle ha negativ
kritik om företaget. Men det kan även vara ett bra sätt att nå ut med sina värderingar,
produkter eller tjänster om företaget använder sociala medier på rätt sätt. Då kan de få en bra
relation med sina kunder och dessa kan i sin tur locka nya kunder till de sociala medierna man
är aktiv på. Utifrån denna problemformulering har jag kommit fram till följande
forskningsfrågor:
•

På vilket sätt underhåller företaget relationen med sina kunder?

•

När upplever kunden att företaget går från traditionell marknadsföring till
relationsmarknadsföring i sociala medier?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken relation företagen har till sina kunder och hur de
bemöter kunderna när det gäller både positiv och negativ kritik.

1.5 Avgränsningar
Undersökningen har begränsats till endast fallföretagens svenska sociala nätverk. Studien
kommer att undersöka hur fallföretagen använder sig av sociala medier för att engagera sina
kunder och förhindra en eventuell krissituation.
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2. Metod
I detta kapitel avser jag att redovisa mitt metodval och tillvägagångsätten för min uppsats.
Jag kommer att redogöra varför de olika metoderna stödjer uppsatsen och vilka för- och
nackdelar det finns med de olika metoderna.

2.1 Induktion, deduktion och abduktion
Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det finns olika förklaringsmodeller som kan användas
inom det vetenskapliga arbetet och tre vanliga inriktningar är induktion, deduktion och
abduktion. Det induktiva synsättet utgår från empirin och kopplas till kvalitativ forskning, där
vikt läggs vid ord istället för insamling och analys av data. Detta resultat jämförs med den
teori som uppkommer genom arbetets gång (Bryman & Bell, 2005). Ahrne & Svensson
(2011) menar att generella slutsatser bildas utifrån olika enskilda fall, genom upprepade
observationer och efter det finns möjlighet att bilda en slutsats. Enligt Bryman & Bell (2005)
innebär den kvantitativa forskningen insamling av data på ett deduktivt synsätt och den har
sin grund i teorin, detta jämförs med en empirisk undersökning från de teorier man redan har.
Ahrne & Svensson (2011) menar att deduktion bygger på logik. Denna logik innebär att
utifrån lagar och teorier dras slutsatser om det enskilda fallet. Abduktion har egenskaper från
både induktion och deduktion. Denna metod innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett
hypotetiskt mönster, tillexempel som om det vore riktigt. Denna tolkning bör sedan bestyrkas
genom nya iakttagelser. Abduktionen utgår från empiriska fakta som induktionen, samtidigt
som den teoretiska insamlingen ligger närmare deduktionen. Den analysen som har gjorts av
empirin kan tillexempel kombineras med studier av tidigare teori i litteraturen och den
behöver inte vara mekanisk på vissa enskilda fall, utan kan användas som en inspirationskälla
för att upptäcka mönster och få en bättre förståelse för forskningen (Alvesson & Sköldberg,
2008).
Min studie har utgått från ett deduktivt synsätt, då mina frågor från intervjuerna har kommit
från befintliga teorier och enligt Bryman & Bell (2005) är det att forskaren drar logiska
slutsatser utifrån teorin. Anledningen till att jag valde deduktiv metod var för mina
begränsade kunskaper inom ämnet. Enligt Patel & Davidson (2011) kan det finnas en risk
med i att man utgår från en befintlig teori då forskaren endast letar efter saker som denne
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finner intressanta och att annan information förbises, detta kan leda till att nya intressanta rön
inte upptäcks. Detta är något som jag är medveten om, men det finns många fördelar med att
titta på tidigare forskning som har gjorts inom området. Detta har varigt en bra grund för mig
hur jag skall utveckla mitt arbete och pröva mina teorier.

2.2 Kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod
I vetenskapliga undersökningar brukar man göra skillnad på två olika sorters
forskningsmetoder, dessa är kvalitativa och kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell,
2005). Enligt Olsson & Sörensen (2011) representerar dessa två metoder olika
kunskapsalternativ. Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och betonar ett induktivt
synsätt, man lägger även tonvikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet
(Bryman & Bell, 2005). Olsson & Sörensen (2011) menar att denna metod är subjektiv och
forskaren har ofta en långvarig kontakt med försökspersonen. Denna metod är även flexibel
och frågeställningarna brukar fördjupas succesivt. Resultatet grundar sig på få individer och
ett stort antal variabler. Olsson & Sörensen (2011) går även på djupet med denna metod när
det gäller saker som specifika miljöer, omständigheter och tidpunkter.
Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av
data. Denna metod innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk
forskning, där man ligger mycket tyngd på att pröva teorier och dessa bygger på bekräftelse.
Det finns även en uppfattning att den sociala verkligheten går ut på att den utgör en yttre
objektiv verklighet och att man står utanför (Bryman & Bell, 2005). Olsson & Sörensen
(2011) menar att man ofta har en kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen. Denna
forskning är strukturerad med frågeställningar som formulerats i förväg. Resultaten grundar
sig på ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler. Med hög grad av strukturering
menas att frågorna som ställs är formulerade på likartat sätt så att de uppfattas på likartat sätt
av de olika intervjupersonerna. Låg grad av strukturering innebär att den intervjuade kan tolka
frågorna fritt beroende på sina egna språkvanor, erfarenheter, värderingar och önskningar.
När jag valde mellan kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod upptäckte jag att det fanns
för- och nackdelar med båda dessa metoder. Därför har jag valt en form av triangulering som
enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär att varianter av forskningsmetod används,
tillexempel frågeformulär och observation. Att flera metoder används för att samla data om
samma fenomen kan innebära att både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
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tillämpas. De kvalitativa tillvägagångsätten öppnar för kunskap om egenskaper, innehåll och
karaktär, medan de kvantitativa kan säga något om omfattning, fördelning och jämförelser
mellan grupper. Triangulering ger ett bredare underlag, med flera olika vinklar, men den ger
samtidigt en mer komplex och tidsödande datamängd att analysera.
Jag valde den kvantitativa metoden därför att syftet med undersökningen är att ge en
uppfattning om vilken relation företag har med sina kunder och om deras uppfattning stämmer
överrens med kunderna. Bryman & Bell (2005) anser att en kvantitativ undersökning är att
föredra vid utredning av attityder och åsikter. Olsson & Sörensen (2011) framhåller styrkan
med mängden av respondenter och omvandlingen av information till statistik. Att använda sig
av kvantitativ metod är även en fördel när respondenterna skall svara på identiska frågor, detta
underlättar sammanställning och jämförelser inom grupper (Bryman & Bell, 2005).
Kritik har även riktats mot kvantitativa undersökningar och enligt Bryman & Bell (2005) är
kvantitativ forskning av en ytlig prägel då denna metod undersöks på bredden, istället för på
djupet. Det finns även en risk för att respondenterna uppfattar de ställde frågorna på olika sätt
och då mötet ofta är kortvarigt med respondenten kan detta var svårt att upptäcka.
Jag valde den kvalitativa metoden därför att syftet med undersökningen är att få en djupare
förståelse för forskningsämnet. Min avsikt är inte att enbart ta fram matematisk statistik utan
att även lyfta fram människors handlingar, idéer och attityder. Bryman & Bell (2005) anser att
det finns kritik mot denna metod. Denna forskning kan starta på ett förhållandevis öppet sätt
och först efter hand preciserar frågeställningarna kan den som läser en kvalitativ
forskningsrapport få tämligen ringa information varför ett visst område eller tema är valt
istället för ett annat.
Kritik har även riktats mot att respondenterna i en kvalitativ undersökning kommer med
största sannolikhet att påverkas av forskarens egenskaper, exempelvis deras kön, ålder och
personlighet (Bryman & Bell, 2005) Olsson & Sörensen (2011) menar även att det är viktigt
att ställa frågorna rätt då dessa kan innehålla underförstådda antaganden om intervjupersonens
kunskaper, inställning och beteende.
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2.3 Forskningsstrategi
Det finns olika tillvägagångssätt att använda sig av för att bedriva forskning. Enligt Yin
(2007) kan man använda sig av strategier som experiment, surveyundersökning, analys av
källor, historisk studie eller fallstudie.
Det finns både för- och nackdelar med vilken typ av forskningsstrategi som skall användas.
Det kan vara bra att tänka på vilken typ av forskningsfråga som formulerats, den grad av
kontroll som forskaren har över det konkreta skeendet och om forskningens fokus ligger på
aktuella eller historiska skeenden. Dessa tre betingelser kan kopplas ihop med strategierna och
vilken typ av forskningsfråga man skall använda sig av och var, vem, vad, hur och varför
dessa hör ihop och om det till exempel krävs kontroll eller inte av beteendet och om det
behövs fokus på aktuella händelser eller inte (Yin, 2007).
Yin (2007) menar även att om problemformuleringen eller frågeställningen i huvudsak är
inriktad på vad frågor, då blir antingen strategin en survey eller analys av källor, därför att
var, vem, vad och hur hamnar under denna kategori. Skulle problemformuleringen eller
frågeställningen i huvudsak vara inriktad på hur eller varför frågor, då blir strategin
experiment, historisk studie eller fallstudie aktuell. Tittar man på om det krävs kontroll av
beteendet då finns experiment med under denna kategori. När det gäller fokus på aktuella
händelser då hamnar alla strategier under denna kategori utan historisk studie.
En historisk strategi är att föredra om man i praktiken inte har någon kontroll, eller att det inte
går att studera relevanta situationer direkt. I en historisk inriktad studie brukar man hantera att
det inte längre finns några personer som kan berätta om vad som skett. Därför måste man
bland annat förlita sig till primärkällor, sekundärkällor och kulturella och fysiska artefakter
som huvudsakliga källor till empiriska belägg (Yin, 2007).
Fallstudier är att föredra då man vill studera aktuella skeenden. Denna strategi bygger på
samma typ av tekniker som den historiska undersökningen men den rymmer två slags
empiriska belägg som inte brukar finnas i den historiska studien. Dessa två belägg är direkt
observation av de skeenden som studeras och intervjuer med personer som har varigt med om
händelseförloppet. Det finns dock inget som säger att man måste välja den ena studien eller
den andra, det går bra att kombinera olika studier så att de överlappas. Yin (2007) menar att
om man överlappar dessa två studier då har fallstudien en styrka över den historiska studien
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och det är att man kan hantera många olika slag av empiriskt material som dokument,
artefakter, intervjuer och observationer som inte behöver vara tillgängliga i en historisk
studie. En studie som är inriktad mot experiment kan innehålla inslag där forskaren
manipulerar beteendet, systematiskt och precist. Man kan tillexempel behandla en grupp
människor på olika sätt för att se vilket resultat man får i de olika testgrupperna (Yin, 2007).
Med tanke på att undersökning handlar om ett aktuellt ämne som är ganska nytt passar inte en
historisk strategi för denna uppsats. Därför har jag valt en fallstudie, därför att en stor del av
undersökningen bygger på observation samt intervjuer och surveyundersökning där den
intervjuade har varigt med om händelseförloppet. Genom olika intervjuer och
surveyundersökningar hoppas jag att detta kommer ge mig en ökad förståelse om ämnet jag
studerar.

2.4 Fallstudien som design
Forskningsdesign är en logisk plan för hur forskaren skall ta sig från ”här” till ”där”. Man kan
säga att ”här” definieras de inledande frågororna som skall besvaras och ”där” är en eller
annan uppsättning slutsatser eller svar som rör dessa frågor. Det huvudsakliga syftet med en
forskningsdesign är att slippa hamna i en situation där empirin eller beläggen inte har med de
ursprungliga forskningsfrågorna att göra (Yin, 2007).
Vid skrivandet av en fallstudie kan forskaren välja mellan att göra en enfallsstudie eller
flerfallsstudie. Det som skiljer dessa två olika studier åt är att om ett eller flera fall skall ligga
till grund för forskningen. Enfallsstudie är lämplig då forskaren vill pröva en teori och
undersöka ett unikt fall eller företag. Flerfallstudie som även kallas för jämförande studie är
att föredra när undersökningen inrymmer mer än ett fall eller företag. Det finns möjlighet att
dela upp dessa två studier i om varje fall skall innehålla en eller flera analysenheter (Yin,
2007).
Jag kommer att använda mig av en flerfallsstudie i min uppsats därför att Yin (2007) anser att
om forskaren använder sig av fler än ett företag då ökar sannolikheten för en trovärdig
forskning och det ger även en större tyngd i arbetet. Yin (2007) menar även att enfallsstudier
är sårbara då man förlitar sig på ett enda fall och validiteten kan då ifrågasättas. Uppsatsen
kommer även att följa en analysenhet per fall, med detta menar jag personen den personen jag
intervjuar från respektive företag. Tanken är genom att studera flera olika företag och
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surveyundersökningen få en större förståelse hur de olika företagen arbetar med sociala
medier och vilken uppfattning människor har av företag på sociala medier.

2.5 Urval
När en undersökning genomförs är det viktigt att tänka igenom vad som vill uppnås. Därför
bör forskaren göra ett urval ur målpopulationen och detta behöver inte betyda att man väljer ut
människor, det kan även innefatta nationer, städer, bostadsområden, skolor och företag
(Bryman & Bell, 2005).
Bryman & Bell (2005) nämner även sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval som är två
olika typer av urvalstekniker. Gemensamt för dessa två metoder är ju större urvalet är desto
större chans finns det för att urvalets uppfattningar stämmer överrens med populationens.
Sannolikhetsurval väljs på slumpmässig grund, vilket innebär att man vet sannolikheten för att
respektive enhet i populationen väljs ut. Man antar generellt att ett representativt urval blir
följden då man använder sig av sannolikhetsurval. Målet med denna metod är att minimera
samplingsfelet. Icke-sannolikhetsurval är en metod som tas fram genom att på andra sätt än
genom en slumpmässig utvalsteknik. Detta betyder att vissa enheter i populationen har större
chans än andra att komma med i urvalet eller i stickprovet.
Bekvämlighetsurval är en typ av urval som kan knytas till icke-sannolikhetsurval och denna
strategi innebär att olika restriktioner kan ställas upp, det kan vara att ett företag kräver att få
välja ut intervjupersoner, istället för att ge forskaren fria tyglar. Detta kan skapa problem
genom att denna strategi inte är möjligt att generalisera resultaten som framkommer. Detta
gör att populationen som stickprovet gäller blir oklar, då urvalet består av personer som fanns
tillgängliga för undersökaren vid tillfället för stickprovet och detta gör att de inte behöver vara
karakteristiska för populationen i dess helhet (Bryman & Bell, 2005).
Företagen jag har intervjuat har personal på liknade positioner i respektive företag. Kontakten
jag har fått med intervjupersonerna är kontakter från andra ansvariga inom företagen. Även
fast företagen inte har krävt att få välja ut personerna som jag skall intervjua, har de hänvisat
mig vidare till ansvariga inom sociala medier. Detta gör att uppsatsen ingår i ickesannolikhetsurval med en inriktning mot bekvämlighetsurval. Jag är medveten om att
resultatet inte behöver vara representativt för hela populationen, men med den kunskap och
erfarenhet som de intervjuade innehar, anser jag att företagen har en stark grund för hur deras
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marknad använder sig av sociala medier. Att jag även fick intervjua flera företag visar på att
urvalets uppfattningar stämmer bättre överrens med populationen jämfört med om jag bara
hade intervjuat ett företag.
Jag har även gjort en surveyundersökning som ingår i ett sannolikhetsurval och här delade jag
ut enkäter till ett slumpmässigt antal ur en population. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det
viktigt att tänka igenom vilken grupp av individer som skall ingå i undersökningen och vilka
som skall exkluderas. Min surveyundersökning är ett så kallat tillfällighetsurval och denna typ
av urval är enligt Olsson & Sörensen (2011) den svagaste formen av urval. Det är när
forskaren väljer ut ett icke slumpmässigt urval av människor eller enheter som för tillfället
finns ”tillgängliga”. Svagheten ligger i att dessa personer inte representativa för hela den
population som de valts ur. Detta är något som jag är medveten om, men med tanke på brist
av tid och att de flesta av oss använder sociala medier på något sätt ansåg jag att det inte fanns
mycket annat val, då jag även ville få ett större antal människor att skriva under enkäterna.
Det var viktigt för mig att ett lite större antal respondenter svarade på min enkätundersökning
och totalt var det 454 stycken som svara på enkäten. Det var även viktigt balansen mellan
kvinnor och män var jämn. 256 kvinnor och 196 män svarade på enkäten, två stycken valde
att inte svara på denna fråga. De flesta som svarade på enkäten var födda på 1980- eller 1990talet, dessa två årtionden stod för 69,38% av alla som svara på min enkät.

2.5.1 Urval av företag och intervjupersoner
De flesta större företag i Sverige använder sig av sociala medier för att marknadsföra sig. För
att se vilka sociala medier företagen använder sig av tittade jag runt bland olika företags
hemsidor och såg att de använder sig av bland annat Facebook, Twitter, Youtube och
Instagram. Därför valde jag företag som är aktiva på dessa sociala medier och tanken var att
få en blandning mellan olika typer av företag. Det var viktigt för mig att intervjua personer
med en stor erfarenhet av marknadsföring, sociala medier och som kunde svara på de frågor
jag hade. Valet av företag hamnade på tre företag i tre olika branscher och detta var medvetet,
därför att jag ville se om dessa arbetade på samma sätt eller om de använder sig av sociala
medier på olika sätt för att nå ut till sina kunder och om deras metoder engagerar kunderna på
ett positivt sätt. Företagen är bland de största i sina respektive branscher och de är alla aktiva
på sociala medier.

12

Sociala medier är på användarnas villkor och från företagens sida är det potentiella kunder.
Dessa kunder är den största anledningen till att företag finns på olika sociala nätverk. De
lägger mycket tid och tanke på att få ut information som tilltalar kunden. Det bästa sättet att få
veta vad kunden gillar är att fråga vad det är som gör människor aktiva på sociala nätverk och
varför de följer vissa företag och vilken typ av information som tilltalar dessa människor.
Därför valde jag även att göra en surveyundersökning där jag delade ut enkäter till över
fyrahundra personer. Dessa människor fick svara på varför de använder sociala medier och
vilken typ av information som tilltalar dem. För att få engagerade följare, då är det viktigt för
företagen att nå ut med ett budskap som tilltalar och engagerar kunden och förhopningsvis
kan detta budskapet föras vidare till denna kunds vänner.

2.5.2 Fallföretag
Volvo Personvagnar grundades i Göteborg och den första bilen lämnade fabriken den 14 april
1927. Det är ett av bilindustrins starkaste varumärken och har en lång historia av
världsledande innovationer. Volvo Personvagnar är kända i hela bilbranschen för deras
säkerhet och de var först med att införa trepunktsbältet som standard i sina bilar och många
andra säkerhetslösningar har de varigt tidiga med då de sätter säkerheten främst
(volvocars.com, 2014).
Liseberg AB driver nöjesparken Liseberg som ligger i Göteborg. Nöjesparken invigdes i
samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Nöjesparken har 41 åk- och
upplevelseattraktioner, spel och lyckohjul, musikscener, parker, dansbana och ett stort antal
restauranger och serveringar. Liseberg driver även showkrogen Rondo, hotell, vandrarhem,
stugby och camping. Alla anläggningar är öppna året runt förutom nöjesparken som har tre
säsonger: sommarsäsongen som pågår från slutet av april till mitten av oktober. Julsäsongen
inleds i mitten av november och avslutas i mellandagarna samt att de har öppet en veckas
höstlovsöppet. Liseberg har också öppet för konferenser och företagsevenemang året om
(liseberg.se, 2015).
Pressbyrån är en rikstäckande servicehandelskedja med runt 305 butiker. Företaget bildades år
1906, då 59 tidningsutgivare gick samman och bildade Aktiebolaget Svenska Pressbyrån.
Lösnummersförsäljningen organiserades dels på järnvägsstationerna, dels ombord på tågen
där resandes hade gott om tid för tidningsläsning. I takt med att det blev fler och fler
Pressbyråkiosker på tågstationerna runt om i landet så försvann försäljningen ombord på
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tågen. Idag är Pressbyrån en av de servicehandelsaktörerna på den svenska marknaden och de
vill vara där människorna är och förutom vid tågstationer så försöker Pressbyrån finnas på
knutpunkter som flygplatser, lokaltrafikens större stationer, köpcentrum, sjukhus och på
universitetsområden. Idag har de även utökat sitt sortiment och utöver tidningar har de t.ex.
konfektyr, dryck, telefonkort, snabbmat, biljetter, lotter och tobak (pressbyran.se, 2015).
7-Eleven är ett företag som grundades i USA 1927 av Joe C Thompson och den ursprungliga
affärsidén var att sälja isblock i en tid då det inte fanns några kylskåp. Efter ett tag insåg Joe
att det behövdes en butik med generösa öppettider där kunderna kan köpa allt de kan tänkas
behöva, som bröd, mjölk och ägg. 7-eleven har under åren växt och idag är det världens
största servicebutikskedja. 1980 öppnade den första 7-eleven butiken i Sverige och det skedde
i Stockholm. Idag finns det cirka 190 butiker i Sverige och de flesta ligger i städer, men de har
även butiker på vissa Shell-stationer (7-eleven.se, 2015).

2.5.3 Intervjupersoner och Surveyundersökning
•

Malin Franzén, Social Media Manager på Volvo Personvagnar AB. Personlig intervju,
2015-03-31

•

Mikael Solkulle, Sociala Medier – Redaktör på Liseberg AB. Personlig intervju,
2015-05-04

•

Caroline Eriksson, Ansvarig digitala kanaler Pressbyrån och 7-Eleven.
Telefonintervju, 2015-05-11

•

Surveyundersökningen utfördes i Göteborg mellan maj och juni, 2016.

2.5.4 Personliga intervjuer
Detta är den vanligaste och anses ofta som den mest trovärdiga typen av intervju (Bryman &
Bell 2005). Yin (2013) anser att man bör vara noga med att inte ställa styrande följdfrågor vid
ostrukturerade intervjuer, för att detta kan ge svar som inte stämmer överrens med
verkligheten. Det är viktigt att den intervjuade får beskriva sin syn och uppfattning på den
aktuella händelsen. Därför är mina intervjuer noga genomtänkta och jag har även tänkt
igenom mina följdfrågor på ett sätt som att de inte skall bli styrande. Båda av de personliga
intervjuerna spelades in på respektives arbetsplats och varje intervju tog cirka en timme att
genomföra.
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2.5.5 Telefonintervju
En intervju gjordes över telefon, då vi befann oss på olika orter. Enligt Bryman & Bell (2005)
finns det fördelar med telefonintervju framför en personlig intervju. Dessa intervjuer är ofta
billigare på grund av att man inte behöver resa till den som skall intervjuas och därför tar det
även mindre tid i anspråk. Vid personliga intervjuer påverkas respondentens svar ibland av
olika faktorer hos intervjuaren som till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund. Detta är
något som kan göra att respondentens svar blir på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar.
Den distans som en telefonintervju innebär undanröjer eller minskar denna risk betydligt.
Bryman & Bell (2005) tar även upp att telefonintervjuer har sina begränsningar och det kan
vara att de personer som genomför intervjun kan inte se personen de intervjuar och därför kan
de inte reagera på respondentens ansiktsuttryck som rör exempelvis undran eller osäkerhet på
en viss fråga. Min telefonintervju var väldigt lik de personliga intervjuerna, samma frågor
ställdes och jag spelade även in samtalet som tog cirka en timma.

2.5.6 Surveyundersökning
Konstruktionen av surveyundersökningen kan beskrivas som en process där teorin översätts
till mätbara begrepp, dessa uttrycks sedan i konkreta frågor och enligt Olsson & Sörensen
(2011) bör en analys göras vilka frågor som skall ingå och varför. Därefter undersöks om
motsvarande frågeområden har studerats i andra undersökningar, dvs. om det redan finns
validerade frågeformulär. Ofta finns det tidigare studier och då är det bättre att använda dessa
än att försöka arbeta fram ett eget oprövat formulär. Bryman & Bell (2005) anser att skriva ett
frågeformulär kan vara svårt och det inte bara gäller att utforma formulera frågor. Formuläret
måste och testas från validitets- och reliabilitetssynpunkt. Min enkät inspirerades av tidigare
undersökningar, dock så är flera frågor egenkonstruerade för att passa denna studie.
Det är viktigt att berätta för respondenten syftet med undersökningen och om den är anonym
eller inte (Bryman & Bell, 2005). Det första jag berättade för respondenterna var syftet med
undersökningen och det fanns ingen anledning för mig att respondenten skulle skriva under
sitt namn efter utförd enkät, därför var jag tydlig med att undersökningen var helt anonym.
Olsson och Sörensen (2011) anser att en enkät inte skall bestå av för många frågor. Detta kan
påverka svarsfrekvensen negativt. Enkäten bör inledas med mjukare frågor för att sedan
fördjupa sig i frågor. Min enkät består av åtta stycken huvudfrågor. Den inledande delen
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består av tre frågor och detta är bakrundsfrågor som kön, födelseår och sysselsättning. Den
andra delen består av två frågor och dessa är fokuserade på respondentens användning av
sociala medier. Den sista delen består av tre frågor och dessa är fokuserade på vad som
enagerar kunden.
Frågorna till enkäten är först och främst standardiserade med bundna svarsalternativ. Enligt
Bryman & Bell (2005) betyder detta att samma frågor ställdes till alla respondenter, detta
bidrar till hög reliabilitet. En av anledning till att obundna svarsalternativ inte användes i
enkäten är att detta enligt Olsson & Sörensen (2011) blir svårare att sammanställa dessa svar
och detta kan även ta mycket tid. Alternativet annat har använts i en av frågorna, vilket gav
respondenten möjlighet att själv specificera ett eget svarsalternativ. Jag var medveten om att
denna typ av fråga kan försvåra analysprocessen, men ansåg att denna typ av fråga var
nödvändig därför att det annars fanns en risk för att respondenten skulle hoppa över frågan.

2.5.7 Analysmetod
Efter gemomförande av intervjuerna sammanställde jag det inspelade materialet och började
analysen av arbetet. Därefter transkriberades det inspelade materialet och detta behandlades
enligt en kvalitativ process. Dessa transkriberingar var en tidskrävande process, men det var
en viktig del av arbetet för att inte få några syftningsfel eller missförstånd.
Efter utförd enkätundersökning samanställde jag enkäterna som består av primärdata och då
använde jag mig av SurveyMonkey, som är en tjänst på Internet där användaren kan skapa
enkäter. Svaren från enkäterna kan sedan analyseras i ett program som SurveyMonkey
tillhandahåller och dessa data kan sedan användas för att skapa diagram och tabeller
(surveymonkey.com, 2016). För en lite djupare analys av surveyundersökningen valde jag att
föra in all svarsdata från enkäterna i analysprogrammet SPSS. Syftet var att räkna ut ett
medelvärde på varje fråga som respondenterna svarade på och få en bättre indikation av deras
åsikt. Skalorna från svarsalternativen kan ändras till siffror, vilket underlättar dataanalysen i
SPSS (Bryman & Bell, 2005). Mina skalor går tillexempel mellan Instämmer helt till
Instämmer inte alls. Instämmer helt fick siffran 1 och Instämmer inte alls fick siffran 5 och
SPSS räknade ut vilket medelvärde varje svarsalternativ hade.
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2.6 Primär- och sekundärdata
Enligt Olsson & Sörensen (2011) är primärdata information som forskaren har samlat in.
Sekundärdata är information som redan har samlats in av andra forskare.
Primärdata används då man vill samla in information som är anpassad efter de problem som
undersöks. Detta gör även informationen aktuell och tillförlitlig då forskaren själv har samlat
in all fakta. Insamlingen kan komma ifrån intervjuer av undersökaren själv. Med denna metod
blir det lättare att upptäcka nya svar på forskningen och kvaliteten på forskningen kan hållas
hög. (Christensen m.fl, 2010).
Sekundärdata används när man vill ta del av tidigare forskning. Denna information kan vara
av hög kvalitet men samtidigt måste forskaren ifrågasätta sekundärkällors tillförlitlighet.
Många använder även sekundärdata då detta sparar tid och pengar för forskaren, men
samtidigt betyder det att man kan bli mer begränsad av tidigare forskningsresultat (Bryman &
Bell, 2005).
Min uppsats kommer att använda sig primärdata när det gäller surveyundersökningen och
företagen jag har intervjuat, detta bidrar till arbetets tillförlitlighet. För att sätta mig in ämnet
sociala medier har jag läst vad andra har forskat i ämnet sociala medier och det är därifrån jag
har hämtat sekundärdata och för att få inspiration till min uppsats. Jag har även använt mig av
Internet för att få information från företagen jag har studerat samt de olika sociala medierna
de använder sig av. Denna information kommer ifrån deras officiella hemsidor.

2.7 Validitet och reliabilitet
Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som skall mätas. Den går även ut på
en bedömning av om de slutsatser som genererats från undersökningen hänger ihop eller inte.
(Bryman & Bell, 2005). Validitet är inte enbart relaterad till själva datainsamlingen, den
genomsyrar strävan efter god validitet i forskningsprocessens samtliga delar. Detta kan yttra
sig i hur forskaren använder sin förståelse i hela forskningsprocessen och huruvida studien
mäter set som skall mätas, samt om detta är överförbart på verkligheten. Vad gäller själva
datainsamlandet kopplas detta till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en
trovärdig rapport (Patel & Davidson , 2011).
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Många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer. Denna process sker ofta med mer
eller mindre medveten påverkan på underlaget för analysen. Det är därför viktigt att tänka på
att talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Det är vanligt att gester, mimik, betoningar,
ironier och kroppsspråk försvinner när intervjun skrivs ned. Vid ostrukturerade intervjuer är
det lätt för forskaren att sätta namn och begrepp på handlingar och händelser, på detta sätt
bygger han in sin mening i rapporten. Det är därför viktigt för validiteten att forskaren är
medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av informationen och hur
detta påverkar analysen. Eftersom validiteten i en kvalitativ forskning sällan kan avgöras
genom att relatera utfallet till en objektiv yttre position, objekt eller punkt är det viktigt att de
tolkningar som forskaren presenterar byggs upp på ett sådant sätt att läsaren av
forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning om dess trovärdighet. Eftersom
kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att finna entydliga regler hur
något skall vara för att uppnå god kvalitet (Patel & Davidson , 2011).
För att skapa en hög validitet har jag valt tre olika företag att studera och gjort en
surveyundersökning, samt använt mig av flera olika källor. Jag har i min uppsats gjort
intervjuer med företag som är till mycket ostrukturerade, dock är dessa frågor noga
igenomtänkta för styrka validiteten. Enligt Patel & Davidson (2011) kan det finnas risker med
ostrukturerade intervjuer då det ofta kräver erfarenhet för att få en bra öppen intervju. Det
finns risk för att följdfrågorna inte blir relevanta. Valet av respondenter jag valt från
företagens marknadsavdelningar och även om jag har blivit tilldelad olika respondenter har
jag varigt noga med att dessa är väl insatta i hur företaget använder sig av sociala medier.
I en kvantitativ studie menas det hur väl en undersökning mäter det den avser att mäta. Ett sätt
att testa om studien mäter det den skall mäta är att låta andra personer kontrollera mätningarna
(Bryman & Bell, 2005). För att öka validiteten i arbetet har jag utformat enkäten efter
urgångspunkten i den teoretiska referensramen. Jag har varigt medveten om att
respondenterna har kunnat uppfatta frågorna på olika sätt, därför gjorde jag testenkäter och
pratade med respondenterna om de upplevde några oklarheter. Genom att bearbeta frågorna
på detta sätt anser jag att en hög validitet har uppnåtts.
Till min surveyundersökning är frågorna till enkäten först och främst standardiserade med
bundna svarsalternativ. Enligt Bryman & Bell (2005) betyder detta att samma frågor ställdes
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till alla respondenter och ett sätt att styrka validiteten är att ställa flera frågor som till en viss
utsträckning frågade samma sak, men ur olika synvinklar.
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir dessamma om
undersökningen skulle genomföra på nytt. För att en undersökning skall uppnå en hög
reliabilitet krävs det att undersökningen ger samma resultat oberoende vem som utför testet
och när testet utförs (Bryman & Bell, 2005). Patel & Davidsson (2011) menar att en hög
reliabilitet uppnås genom att försäkra sig om att individerna som skall ingå i undersökningen
uppfattar frågorna som det är tänkt. Detta kan göras genom två observatörer vid tillfället då
frågorna ställdes. Överensstämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer
utgör då ett mått på hur hög reliabilitet är. Detta är något som inte har utförts då jag närvarade
själv när frågorna ställdes. Jag anser dock att reliabilitet är hög, då testenkäter gjordes. Skulle
testenkäten få ett annat utfall jämfört med enkäterna som användes till undersökningen, då
skulle det påvisa en låg reliabilitet.
Patel & Davidsson (2011) nämner även att reliabilitet i en undersökning inte behöver betyda
att man har låg reliabilitet bara för att en respondent svarar olika på samma fråga vid ett annat
tillfälle, det kan tyda på att intervjupersonen har ändrat uppfattning, fått nya insikter eller lärt
sig något nytt (Patel & Davidson , 2011).
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3. Litteraturöversikt
I detta kapitel presenteras de valda teorier som anses vara relevanta för studien.

3.1 Kommunikation
Kommunikation är en av de aktiviteter vi människor använder oss av mest när vi skall dela
åsikter med varandra och de sker ofta med en konversation, skrivna ord eller bilder (Blythe,
2006).
Enligt Duncan & Moriarty (1998) skapar kommunikation mellan människor relationer och om
denna används på rätt sätt hjälper detta att riva väggar och sammanföra människor som
vanligtvis inte kommunicerar med varandra. Enligt Blythe (2006) är det viktigt att tänka
igenom hur man vill framställa sig och enligt Ford m.fl. (2006) är det viktigt att tänka på hur
ett meddelande transporteras från avsändaren till mottagaren och hur detta tas emot av
mottagaren.
Den klassiska kommunikationsmodellen utformades i slutet av 1940-talet Shannon & Weaver
och denna modell baseras på enkelriktad kommunikation, en sändare skickar ett budskap till
en mottagare. Denna modell har tillämpats i traditionella reklamkanaler som
tidningsannonser, radioreklam och tv-reklam. Företaget sänder ute ett budskap till den breda
massan och hoppas att alla tolkar meddelandet likadant (Carlsson, 2012). Enligt Heide m.fl.
(2005) är den klassiska kommunikationsmodellen uppbyggd med sändare, meddelande, kanal
och mottagare. Mottagaren tar emot meddelanden utan att egentligen själv kunna välja och
med begränsade möjligheter återkoppla till avsändaren, denna kommunikation blir därför
enkelriktad och sker på avsändarens villkor.
Sändare

Meddelande

Kanal

Mottagare

Figur 1. Egen modell av Shannon & Weavers kommunikationsmodell
Marknadsföringen har sedan 1940-talet utvecklats och har sedan flera decennier styrts av
”marknadsmixen”. Enligt Kotler (1999) består marknadsmixen av fyra olika taktiska delar:
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•

Produkten: Själva marknadserbjudanet, specifikt en faktisk produkt, paketering och de
tjänster som kunden får genom köpet.

•

Priset: Innefattar priset för produkten samt andra kostnader som leverans, garantier
osv.

•

Platsen: Det kan vara de arrangemang som gör produkten tillgänglig för den avsedda
marknaden.

•

Påverkan: Detta är kommunikationsaktiviteter som annonser, säljstöd, direktreklam
och annan publicitet som skall informera, övertyga eller påminna den avsedda
marknaden om produktens tillgänglighet och fördelar.

För att hitta den bästa marknadsmixen brukar företag följa en strategi som de har skapat ifrån
till exempel marknadsanalyser. De flesta marknader består av olika typer av kunder och dessa
har olika behov när de köper en produkt och då gäller det för företaget att dela upp kunderna i
olika segment. Dessa olika segment kan vara vilka behov de har, var de bor eller vilka
intressen de har (Kotler & Armstrong, 2004).

3.2 Relationsmarknadsföring
Enligt Grönroos (2008) har det efter 1970-talet vuxit fram ett nytt marknadsföringsperspektiv
som handlar om att företag bör se kunden som en resurs där både företaget och kunden kan
dra nytta av att ha en relation med varandra. Detta nya synsätt har fått namnet
relationsmarknadsföring och är först och främst ett perspektiv på hur företaget kan förhålla sig
till sina kunder och andra parter, som påverkar hur verksamheten utvecklas och kunder
hanteras. Det är enligt Chaffey & Smith (2013) viktigt att företaget arbetar för kunden i första
hand och det kan generera ett värde som stärker relationen mellan parterna. Berry (2002)
anser att begreppet relationsmarknadsföring är förknippat med god service, därför att det är
nödvändigt för att skapa en god relation med kunden.
Relationsmarknadsföring sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum.
Relationer förutsätter minst två parter som står i kontakt med varandra. En vanlig relation i
marknadsföringen är den mellan leverantör och kund.
Nätverk uppstår när relationer blir många, komplexa och svårbeskrivbara.
Integrera uppstår i enkla liksom i det komplexa nätverket när personer har kontakt med
varandra, de utför aktiviteter och samspelar med varandra.
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Interaktioner är när parterna har kontakt med varandra, de utför aktiviteter och samspelar.
(Gummesson, 2002).
Gummesson (2002) tar upp Amazon.com som exempel på ett företag som har lyckats med sin
relationsmarknadsföring. Amazon.com är ett företag som började sin verksamhet på Internet
inom bokhandeln och blev på bara några år världens största bokhandel. Amazon.com
utnyttjade möjligheterna som Internet har att erbjuda. De skapade en individuell relation med
till varje kund och valde att aktivt integrera med kunderna. Som kund kan man inte bara
beställa böcker utan det finns även möjlighet att läsa andras recensioner samt skriva egna.

Figur 2. Övergång från 4P i centrum och relationer, nätverk och interaktion som stöd, till
relationer, nätverk och interaktion i centrum och 4P som stöd (Gummesson, 2002).
Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att man har rätt verktyg, aktiviteter och processer som
möjliggör och stödjer hanteringen av kundrelationer. Många av dessa är traditionella
marknadsföringsverktyg som annonser, direktreklam och andra aktiviteter som hör hemma
inom marknadskommunikation, såväl som pris. En kontinuerlig kundvård och
relationshantering kräver emellertid att även aktiviteter och funktioner som inte tidigare
betraktas som en del av marknadsföringen, såsom reklamationer, service, underhåll och
kontakterna mellan kunderna och företagets personal, blir en del av
relationsmarknadsföringen.
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Enligt Gummesson (2002) har Internet och relationsmarknadsföringen ändrat synen på den
klassiska marknadsmixen. Det finns mer att ta hänsyn till än bara 4P inom
relationsmarknadsföringen, därför har Gummesson tagit fram 30 relationer (30R) för att göra
arbetet lättare inom marknadsföringen. Företaget behöver inte använda sig av alla 30R:en, då
alla relationer inte behöver passa för alla företag. Därför kan företaget välja ut de relationer
som passar bäst. Några relationer inom Relationsmarknadsföringen är:
•

R8 Närrelation kontra distansrelation till kunden: Handlar om att i
massmarknadsföringen där närheten till kunden har försvunnit återfinns ofta den enda
relationen via undersökningar och rapporter. Detta skapar en nära relation till
kunderna. I relationsmarknadsföring får företaget en mer personlig kontakt med
kunderna och därmed är det lättare ta reda på vad de gillar.

•

R11 Kunden som ”medlem”: Denna relation handlar om att skapa en långsiktig och
bestående relation med kunderna. Detta kan uppnås genom att kunden blir medlem i
någon form.

•

R12 E-relationen: Handlar om relationer och nätverk. Det gäller att vara närvarande
mot sina kunder och att ha en bra relation med dessa, annars kan de vända sig till en
konkurrent och detta går snabbt över Internet. Företagen måste tänka på att om de
missbrukar sitt förtroende, då kan kunderna vända sig mot dem.

•

R13 Parasociala relationer: Denna relation handlar om relationer till varumärken och
objekt. Relationer existerar inte bara mellan människor utan också till symboler och
produkter.

•

R18 Personliga relationer och sociala nätverk: Är de personliga relationerna och de
har en stor betydelse för marknadsföringen. Ofta gör kunder affärer med någon de litar
på eller känner väl, därför behöver det inte vara viktigast att erbjuda det billigaste
priset (Gummesson, 2002).

En relation måste bygga på ömsesidigt intresse för att den skall fungera på bästa sätt och då
bör det även finnas ett intresse från båda parter. För att skapa lojalitet är det viktigt att
företaget uppfattas positivt av sina kunder och att företaget kommunicerar genom sin
marknadsföring på ett sätt som kunderna förväntar sig (Grönroos, 2008).
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Att använda sig av sociala nätverk i sin marknadsföring kan bidra till att företaget blir mer
lyhört för kundernas önskemål och farhågor. Det är ett bra sätt för företaget att skapa kontakt
med sina kunder och detta kan även skapa en ömsesidig tillit (Rodriguez m.fl. 2012).
Enligt (Palmatier m.fl. 2009) kan relationsmarknadsföringen föra med sig krav då det finns en
risk för skuldkänslor efter att ha mottagit något från någon annan. Då kan känslan komma att
man måste återgälda detta. Det är också viktigt att ge ett bra intryck, för att människor dömer
varandra efter vilken känsla de får för personen och detta görs vid första intrycket.

3.3 Viral marknadsföring
Detta är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är
så unik och intresseväckande att de som exponeras för detta har en stor benägenhet att utan
belöning sprida detta vidare (König, 2012). Företag kan genom presentera information om sig
själva på Internet och sociala medier låta kunder söka information på egen hand och föra detta
vidare (Chaffey & Smith, 2013). Enligt Ström (2010) är det den högsta drömmen för en
marknadsförare att få sitt budskap spritt på detta sätt, det skapar en kedjereaktion likt ringar
på vattnet. Steinman & Hawkins (2010) nämner att ju snabbare ett nätverk växer desto mer
sprids meddelandet. Målgruppen blir därmed på sätt och vis en förlängning av den egna
marknadsavdelningen. Det kan vara svårt att få till stånd en storartad viral spridning, men inte
omöjligt. Flera videofilmer på YouTube har fått en stor spridning och har därför skapat ringar
på vattnet effekten (Ström, 2010).
Denna metod kallas även för virusmarknadsföring då informationen sprids snabbt som ett
virus. Metoden anses vara mest effektivt när ett företag lanserar nya produkter eller vill
upplysa kunden om någonting. Dock handlar det många gånger om kontakter, tajming och att
sprida rätt innehåll till rätt person i rätt tid. Framför allt gäller det att vara tillräckligt intressant
för att kunderna skall vilja reagera och sprida saker vidare (Carlsson, 2012). Steinman &
Hawkins (2010) nämner att det är viktigt att företag även tittar på vad kunderna skriver, då det
många gånger skrivs negativa saker som rent utav kan skada eller inte stå för företagets
värderingar. Därför anser Botha & Reyneke (2013) att företagen bör vara medvetna om de hot
och möjligheter som uppstår med viral marknadsföring. De nämner att viral marknadsföring
handlar mycket om känslor och då kan en som sprider positiva eller negativa känslor på
sociala medier föra denna känsla till någon annan användare som i sin tur sprider känslan
vidare.
24

Figur 3. Egen viral marknadsföringsmodell

3.4 Push- och Pullmarknadsföring
Företag brukar marknadsföra sina produkter antingen med Push- eller Pullmetod.
Push innebär att marknadsföringen använder sig av en ”megafon” och med denna försöker
företaget nå ut till så många som möjligt med sitt budskap, oavsett om kunderna har bett om
det eller inte. Det är nästan som att företaget skriker ut sitt meddelande till kunderna (König,
2012). Traditionell media använder sig av Push strategi och det brukar vara medier som TV,
tidningar och radio. Företag kan även använda sig av e-mail och reklam på olika hemsidor
(Chaffey m.fl. 2009).
Pull innebär att företget bara skickar ut information till kunderna som ber om det. Fokus
ligger på att skapa material till de som redan är intresserade. Det kan vara bra att prata med
kunderna och då inte bara om sitt eget, utan även om vad andra gör (König, 2012).
Mottagaren har även möjlighet att själv välja eller välja bort, servera sig själv på önskat vis
och eventuellt ge respons i form av kommentarer, spridning eller rekommendation av
innehållet (Carlsson, 2012).

25

3.5 Word of Mouth
Enligt Carlsson (2012) har marknadsförare i alla tider dragit nytta av det faktum att folk har
förtroende för det som vänner och bekanta säger till varandra. Word of mouth (WoM)
marknadsföring är det mest betydelsefulla sättet kunder kan skapa ett värde för ett företag.
Chaffey m.fl. (2009) anser att företag arbetar hårt för att göra människor gladare som
konusmenter och förhopningen är att detta skall leda till att de för vidare upplevelsen till sina
vänner.

3.6 eWord of Mouth
Barreto (2014) anser att efter Internets framväxt och speciellt web 2.0 har konsumenterna
hittat nya, enkla och lättingängliga verktyg för att få och jämföra information om produkter
och tjänster med andra människor. Detta har resulterat i att konsumenterna inte längre är
begränsade till deras personliga nätverk för att få rekommendationer, eftersom de även kan få
tillgång till information från för dem okända människor. Dessa rekommendationer kan t.ex.
komma ifrån sociala nätverk och kallas för electronic word of mouth (eWOM). Enligt Fulgoni
& Lipsman (2015) har marknadsförare tack vare den nya tekniken möjligheter att se vad
kunderna pratar om på de sociala nätverken. Även fast många kommenterar produkter eller
företag över Internet, är det så mycket som 90 procent av vad vi säger som sker ”offline” då vi
gärna pratar från en person till en annan. Carlsson (2012) nämner att en nöjd kund är den
bästa tänkbara och tack vare sociala medier kan de sprida goda rykten väldigt snabbt.
Samtidigt nämner hon att negativ kritik har en förmåga att spridas ännu snabbare. Därför bör
företag ha lika mycket respekt för en missnöjd kund som en nöjd, annars finns det en risk för
att det inte bara är grannen som får höra missnöjet.
Facebook och Twitter är två sociala nätverk som många använder sig av för att
rekommendera produkter eller företag. Användarna av dessa nätverk brukar ha många vänner
knutna till sig och där kan de nå ut med sina åsikter. Även fast bara 10 procent av det vi
kommenterar när det gäller produkter eller företag sker på Internet, kan denna information
spridas väldigt snabbt tack vare att vi ofta har många vänner knutna till våra sociala nätverk
(Fulgoni & Lipsman, 2015).
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3.7 Fyra sociala steg i sociala medier

Figur 4. Egen fyra sociala steg modell

3.7.1 Engagera
Engagemang handlar om kundernas vilja att vara delaktiga enligt Evans & McKee (2010) och
det får de genom att vilja prata om ett visst företag. Det gäller att företaget skapar ett innehåll
som gör att kunderna kommer till den sociala plattformen och reagerar på detta innehåll
genom att tillexempel prata om en produkt eller tjänst. En kund som kommenterar ett inlägg
anses ha högre grad av engagemang än kunden som enbart läser inlägget (Ahuja & Medury,
2010). Företaget bör därför starta en dialog och börja kommunicera med sina kunder. I dagens
marknadsföring räcker det ofta inte med bara dyr reklam i tv, radio eller tidningar för att få
bra publicitet och sälja mer av sin vara eller tjänst. Att ha en bra kommunikation med sina
kunder kan vara ett bra sätt att stärka företagets varumärke (Weber, 2009). Enligt Ahuja &
Medury (2010) ökar lojaliteten när kunden regelbundet har kontakt med företaget. Tack vare
Internet kan vi vara aktiva 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Detta inkluderar
diskussioner företaget har med kunder och även diskussioner som kunderna har mellan
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varandra (Weber, 2009). Ahuja & Medury (2010) anser att det finns tre olika nivåer på
engagemang och dessa är låg, mellan och hög. En person med låg nivå av engagemang går
endast med i en grupp på sociala medier och läser vad andra skriver. En följare med mellan
nivå brukar kommentera, rösta och rekommenderar olika inlägg. Personer med en hög nivå av
engagemang brukar själv blogga eller starta en fanclub. Enligt Evans (2010) skall företag inte
vara rädda för negativ kritik, det är något som de flesta företag råkar ut för. Det gäller att
hantera det på rätt sätt, därför att med sociala medier har företagen tappat en del av sin
kontroll och de kan inte längre styra vad som sägs till pressen. Media hämtar idag mycket av
sitt material från sociala medier för att få en mer balanserad bild av företag. Därför finns det
en stor risk att inte bara positiva reaktioner kommer ifrån kunderna utan också negativa. Det
finns olika typer av människor som klagar och det kan vara en upprörd kund eller ett så kallat
troll.
Hur man känner igen en upprörd kund:
•

Fram till tidpunkten har de talat väl om företaget på sociala medier.

•

I vanliga fall har de en trevlig ton på sociala medier.

•

De skapar regelbundet nytt innehåll på sociala medier.

•

Tillskillnad från de som klagar hela tiden, baktalar de folk sällan.

•

De har många vänner på sociala medier.

•

De är ofta hjälpsamma och försöker lösa olika konflikter som kan uppstå på sociala
medier.

Hur man känner igen ett troll:
•

De klagar om alla och allting, inte bara ett enskilt företag.

•

De klagar inte bara på en sida, utan på flera olika sidor hela tiden.

•

De använder sig av samma användarnamn på olika sociala sidor, då kan de upptäckas
lättare.

•

Flera företag har försökt att tillfredställe de utan att lyckas.

•

De brukar inte ha många vänner på sociala medier.

•

De brukar ofta komma i bråk med andra användare på sociala medier.

För att få en bra relation med sina kunder bör företaget svara på både bra och dålig kritik.
Skulle någon kund vara kritisk mot företaget, då kan det vara bra att lyssna på kunden och
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försöka hjälpa denna på bästa möjliga sätt. Skulle företaget inte vara aktiv på sociala medier
och besvara kunderna, då finns det en stor risk för att konversationer mellan kunderna
eskalerar och detta kan leda till att företaget får ett dåligt rykte som kan vara svårt att ta sig ur.
Lyssnar företaget på kunden och försöker hjälpa till på bästa möjliga sätt, då finns det en stor
chans att de lyckas vända något negativt till något positivt. Företaget minskar även risken för
negativa skriverier om de håller det dem lovar (Carlsson, 2012).

3.7.2 Rekrytera
Rekrytera menar Weber (2009) handlar om att rekrytera personer som vill prata om företaget,
produkten, saker företaget gör eller skall göra. Ofta räcker det inte med en snygg presentation
på sociala medier, man måste synas och därför måste företaget dra uppmärksamheten till sig.
Detta kan de tillexempel göra genom att rekrytera kända personer att skriva om företaget och
på detta sätt komma ut till många som följer dessa på olika sociala medier (Ström, 2010).
Weber (2009) nämner även att nästan 75 procent av dem som spenderar sin tid på Internet
lyssnar på sin familj och vänner i första hand när de skall köpa något, och 63 procent
överväger recensioner och produktjämförelser när de skall köpa en ny vara och de anser att
dessa är lika pålitliga som recensioner från oberoende experter. En sådan stor del som nio
utav tio litar mer på sina kontakter på Internet än vad de gör på annonsörer och återförsäljare
och 20 procent säger att baserat på vad de tar till sig för information på Internet så ändrar de
sig och köper en annan produkt än vad de hade tänkt från början.

3.7.3 Mäta
Mäta handlar enligt Weber (2009) om vad man vill mäta och hur detta skall mätas, några
exempel kan vara:
•

Antal besök?

•

Antal unika besökare?

•

Antal kommentarer på sociala medier?

•

Hur många pratar om företaget?

•

Hur många väljer en som favorit, vän eller följare?

•

Hur många gillar en och blir medlem på det aktuella nätverket?
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Carlsson (2012) menar att det är viktigt att mäta och utvärdera. Att arbeta med sociala medier
kostar dock tid och det krävs engagemang. Företag bör även ha tålamod då det ofta krävs en
viss tid för att få följare på sociala medier, det krävs ofta att man har uppdaderat sina sidor
regelbundet och det kan ta upp till ett halvår innan man ser resultat på det man gör. Resultaten
kan vara en stadig läsarskara, som i sin tur betyder förbättrade kundrelationer och fler
förfrågningar. Hur mäter man då hur försäljningens utfall med sociala medier. Enligt König
(2012) kan det finnas oklarheter i att mäta ett slutgiltigt resultat av en viss kampanj som finns
på de sociala medierna, då människor beter sig olika och tar till sig information på olika sätt.
Man kan dock mäta hårda fakta som antal följare, antal kommentarer, ökad försäljning och
mer synlighet (Carlsson, 2012). Detta kan mätas med t.ex. Hootsuite som är ett webbverktyg
för vad som händer på de olika sociala nätverken företaget är aktiv på. Med detta verktyg kan
företaget bland annat mäta resultatet av de initiativ de har gjort i sociala medier. De kan se hur
besökarna samverkar med delningsfunktioner på sociala medier och hur de engagerar sig i
innehållet på olika sociala plattformar. På detta sätt så kan företaget se vilka delar som
fungerar bra och vad som ger en bra upplevelse för kunden (hootsuite.com). Det finns även
mjukare och mer kvalitativa värden att tänka på som ökat förtroende och positiv image, detta
brukar dock vara svårare att mäta. I traditionell marknadsföring pratas det ofta om RoI
(Return on Investment) som är hur mycket ett företag tjänat på en investering efter att deras
kostnader dragits bort. Är ett företag aktivt på sociala medier, då kan man även tala om
relationer där kunden är engagerad, deltagande och uppmärksam på vad de vill säga. Detta
gör att företaget får en annan relation till sina kunder och då brukar man nämna termerna RoB
(Return of Blog) och RoE (Return of Engagement). RoB går ut på att se värdet på de
kontakter, konversationer, nya upptäckter och intern effektivitet som en blogg kan generera.
RoE visar hur mycket engagemanget har växt bland kunderna sedan företaget blivit aktivt på
de sociala medierna (Carlsson, 2012).

3.7.4 Förbättra
Förbättra handlar om det som man redan har byggt upp på de sociala nätverken. Det kan vara
att företaget lyssnar på kunderna och svarar på deras önskemål. Kunder berättar ofta och
gärna vad de tycker om företaget, det kan de utnyttja genom att lyssna på deras kritik. Det
kvittar hur bra företaget än är, det finns alltid saker att förbättra och gör de inte det, då finns
det en risk för att dem hamnar efter konkurrenterna. Företaget skall även vara uppmärksam på
nya innovationer och det kan vara bra att testa dessa för att se om de passar. Det kan vara bra
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att även testa de saker som inte verkar bra från början. Ibland kan det ta lite tid att ta till sig
nya saker och se nyttan i de (Weber, 2009).

3.8 Kriskommunikation
Kriser uppstår oftast oväntat och plötsligt, det är viktigt att förstå varför krisen har uppstått
och att det finns resurser för att hantera krisen. Denna oväntade händelse kan drabba den
utsatta på ett negativt sätt och då är det viktigt att denna kris hanteras på ett sätt som skyddar
de intressenter och dess behov företaget har (Coombs, 2007). Enligt Eriksson (2009) kan en
kris hota organisationens mål och därför är det viktigt att veta hur de skall kommunicerar med
besvikna eller missnöjda människor. Vid en kris behöver intressenter informeras om
situationen och det är även viktigt att informera om vilka risker krisen innebär (Coombs,
2007). Insamling, bearbetning och spridning av information är några aktiviteter inom
kriskommunikationen. Det är viktigt att intressenterna informeras om vad företaget gör och
planerar att göra för att hantera krisen (Falkheimer m.fl. 2009). Enligt Andersson (2014)
räcker det inte bara med att samla in information och bearbeta denna innan de sprider den
vidare. Det skall även finnas ett syfte med att sprida informationen och intressenternas
kunskap inom krisen som har uppstått och varna för eventuella faror som krisen kan föra med
sig.

3.9 Kriskommunikation i sociala medier
Sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för många organisationer att nå ut till intressenter
när en kris uppstår och enligt Andersson (2014) är detta ett snabbt sätt att nå ut till en stor
grupp intressenter och meddelanden kan få en stor spridning. Det är även viktigt att företaget
ser vad som sprids från andra därför att en stor spridning över sociala medier ökar
trovärdigheten på det som skrivs och det blir svårare att hantera eventuella kriser (Coombs,
2007). Andersson (2014) menar att det är viktigt att kriskommunikationen över sociala medier
handlar om en dialog med intressenterna och att företaget finns där för att korrigera eventuella
missuppfattningar och förtydliga information. På sociala medier samverkar många användare
och dessa sprider information mellan varandra till skillnad mot envägskommunikation som
företagets egen hemsida där informationen kommer från en källa. Kriskommunikationen kan
också användas för att förebygga ryktesskada eller reparera den skada som har uppstått genom
att rätta till eventuell felaktig information (Coombs, 2007). Andersson (2014) menar att det
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finns fördelar med att hantera en kris offentligt därför att detta visar att företaget tar sitt ansvar
och de har kontroll över situationen. Detta skapar ett företroende från intressenterna och om
de försöker mörka krisen, då finns det risker för att företaget förvärrar situationen.
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3.10 Konceptuell modell
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Sociala m.
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Kund
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Kund

Kund

Kund

Kund

Figur 5. Egen konceptuell modell
I den konceptuella modellen ser vi exempel på ett företag som marknadsför sig med hjälp av
relationsmarknadsföring.
Relationsmarknadsföringen bygger på tvåvägskommunikation där kunden ofta är engagerad
och kommunicerar med företaget. Detta skapar en relation där de kan föra diskussioner med
varandra. Företaget skickar ut ett meddelande via något eller flera av följande alternativ:
Gummessons 30R, Pull marknadsföring, kriskommunikation, de fyra sociala stegen eller via
den virala marknadsföringen. Alla dessa steg handlar om relationer på ett eller annat sätt där
företaget och kunden ofta för diskussioner med varandra och därför har de en bättre förståelse
för varandra och kan rätta till eventuella misstag om dessa dyker upp. Denna diskussion
brukar äga rum på de sociala nätverken. Användare av sociala medier brukar ha flera vänner i
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sina sociala nätverk och där kan de följa med i diskussionen och då kan det skapas en eWord
of mouth situation. Detta kan leda till nya kunder för företaget och detta tack vare att
diskussionen över de sociala kanalerna är dubbelriktad och att flera användare kan följa med i
diskussionerna som äger rum i de sociala kanalerna. Skulle det uppstå en krissituation då kan
företaget snabbt gå ut med ett meddelande till sina följare som i sin tur kan sprida detta
meddelande vidare och om det skulle uppstå några missuppfattningar, då kan kunden fråga
företaget vad de menar tack vare den dubbelriktade kommunikationen som finns i
relationsmarknadsföringen.
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4. Empiri
I detta avsnitt redovisas först det empiriska resultatet från studien som innefattar en
enkätundersökning som 454 stycken respondenter svarade på. Alla respondenter har inte
svarat på alla frågor och fullföljt enkäten. Två stycken svarade tillexempel inte vilket kön de
tillhör. Trots ett visst bortfall har alla de fullständiga svaren använts för att presentera
primärdata. . Avslutningsvis redogör jag resultatet som framkommit av analysen i SPSS.
Undersöknigen innefattaräven tre stycken intervjuer med tre olika företag där varje
representant för varje företag är en person med god insyn i företagets arbete inom de sociala
medier de är aktiva på.

4.1 Surveyundersökning
4.1.1 Kön
På enkätens första fråga bad jag respondenterna att svara på vilket kön de tillhör. Majoriteten
är kvinnor med 56,64 %, jämfört med männens 43,36 %.

Figur 6. Egenkonstruerad tabell, fråga om kön

4.1.2 Födelseår
På den andra frågan i enkäten ställde jag frågan när de är födda. Majoriteten av de kvinnliga
respondenterna är födda på 1990-talet, medan männen är födda på 1980-talet. Det är en
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väldigt stor del av respondenterna som är födda på 1980-talet och 1990-talet, 74,22 % bland
kvinnorna och 62,75 % bland männen.

Figur 7. Egenkonstruerad tabell, fråga om födelseår

4.1.3 Sysselsättning
Tredje frågan handlar om sysselsättning och det var mest arbetstagare som svarade på enkäten
följt av studenter. Bland kvinnorna var det 57,81 % arbetstagare och 30,47 % studenter. Bland
männen var det 62,76 % arbetstagare och 22,96 % studenter. Det var även tre stycken män
som svarade annat och där var det två som svarade att de var sjukskrivna och en svarad
livsnjutare.
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Figur 8. Egenkonstruerad tabell, fråga om sysselsättning

4.1.4 Hur ofta besöker du något socialt nätverk?
Denna fråga handlar om hur ofta respondenterna besöker något socialt nätverk. De flesta
respondenterna besöker något socialt nätverk flera gånger per dag. Bland kvinnorna är det
80,39 % och männen är det 75,26 %. Det var även en man som svarade att han aldrig är på
något socialt nätverk och han utgör 0,52 % av respondenterna.

Figur 9. Egenkonstruerad tabell, fråga om hur ofta besöker du något socialt nätverk?
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4.1.5 Varför använder du sociala medier?
Denna fråga handlar om varför respondenterna är aktiva på sociala medier och här fick de
svara på i vilken grad de var eniga med frågorna som ställdes. De flesta var det för att hålla
kontakten med vänner och bekanta. 79,30 % av kvinnorna och 78,46 % av männen svarade att
de instämmer helt på denna fråga. På frågorna dela min information med andra och vara
uppdaterad om varumärken och produkter, var det blandade svar där instämmer delvis och
instämmer i viss mån fick runt 30 % på båda dessa svar. När det gäller frågan vara uppdaterad
om varumärken och produkter var det en ganska stor skillnad på svaret instämmer delvis
mellan män och kvinnor, då det skilde 13,79 % mellan dessa två grupper. På frågan dela
information från företag med vänner och bekanta, var majoriteten mot att dela denna typ av
information med sina vänner och bekanta och en sådan liten del som 5,88 % bland kvinnorna
och 9,28 & bland männen instämmer helt på denna fråga. Kvinnorna var dock mer positiva till
denna fråga då man slår ihop svaren Instämmer helt och instämmer delvis var det fler kvinnor
som var positiva till att dela företagens information med sina vänner och bekanta. När det
gäller att uttrycka sina åsikter, var det blandade svar mellan båda kvinnor och män,
majoriteten var dock emot att uttrycka sina åsikter.
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Figur 10. Egenkonstruerad tabell, fråga om varför använder du sociala medier?

4.1.6 Vilken typ av information litar du på sociala medier?
Denna fråga handlar om vilken information som respondenten litar mest på. De flesta litar på
sina vänner. 75,56 % av kvinnorna och 69,27 % av männen svarade instämmer helt.
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Respondenterna var inte lika positiva till information som kom från företag. Bara 11,72 % av
kvinnorna och 12,50 % av männen svarade instämmer helt.

Figur 11. Egenkonstruerad tabell, fråga om vilken typ av information litar du på sociala
medier?

4.1.7 Vilken typ av information från företag är viktig för dig?
Det finns flera olika anledningar till varför finns på sociala medier och i den sjunde frågan
fick respondenterna svara på i vilken grad företagets aktiviteter är viktiga för dem.
Respondenterna tyckte att underhållande inlägg och bilder var viktigast, följt av informativa
och videos. Kommunikation med kundtjänst och Annonser var det som respondenterna var
minst positiv till.
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Figur 12. Egenkonstruerad tabell, fråga om vilken typ av information från företag är viktig
för dig?
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4.1.8 Hur reagerar du på företagets närvaro på sociala medier?
I den sista frågan skulle respondenterna svara på vilken grad de var eniga i olika påståenden
om företags närvaro på sociala medier. Respondenterna var främst positiva till att företag
finns på sociala medier. De var även positiva till möjligheten att kunna kommunicera med
företag och de värdesätter snabba svar. Kunderna reagerar gärna på bilder, videos och
underhållande inlägg, men de är mindre villiga att gilla eller kommentera informativa inlägg.
De flesta respondenter svarade att de inte uttrycker sig negativt om företag på sociala medier,
men de tycker att det är viktigt att företag svarar på de negativa inläggen publiceras av
företagens följare.
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Figur 13. Egenkonstruerad tabell, fråga om hur reagerar du på företagets närvaro på sociala
medier?
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4.1.9 Statistik från SPSS

N
Hålla kontakt med vänner och

Medelvärde
453

1,27 Annonser

450

4,36

452

2,69 Jag är positiv till att

453

2,07

452

2,64

452

3,15

453

2,02

449

2,30

453

2,21

453

1,82

453

2,43

bekanta
Dela min information med
andra

företag är aktiva på
sociala medier

Vara uppdaterad om

451

varumärken och produkter

2,99 Jag delar, gillar eller
kommenterar
underhållande inlägg
från företag

Dela information från företag

451

med vänner och bekanta

3,81 Jag delar, gillar eller
kommenterar
informativa inlägg från
företag

Uttrycka mina åsikter

450

3,34 Jag delar, gillar eller
kommenterar företag
bilder

Information från vänner

450

1,35 Jag delar, gillar eller
kommenterar företags
videos

Information från företag

450

2,94 Det är viktigt att kunna
kommunicera med
företag på sociala
medier

Underhållande

451

1,59 Det är viktigt att
företag svarar snabbt på
frågor

Informativ

449

2,16 Det är viktigt att
företag finns på sociala
medier för att skapa en
god relation med
kunden
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Bilder

450

1,79 Jag har uttryckt mig

453

4,56

453

2,10

negativt om företag på
sociala medier
Videos

447

2,13 Det är viktigt att
företag bemöter
kunders negativa
kommentarer

Kommunikation med kundtjänst

450

3,19

Figur 14. Egenkonstruerad tabell från SPSS
Alla respondenter fullföljde inte enkäten och antalet respondenter angivits i första kolumnen
med N. Andra kolumnen är medelvärde. Detta är ett genomsnittligt värde av populationen
som svarat på enkäten. Efter att SPSS räknade ut medelvärde för varje fråga kan vi se att den
fråga som fick lägst poäng och är närmast Instämmer helt är: Hålla kontakt med vänner och
bekanta, med en poäng 1,27. Den fråga som fick högst poäng är frågan om de har utryckt sig
negativt om företag på sociala medier, detta är något som respondenterna inte instämmer med
alls och denna fråga fick en poäng på 4,56.

4.2 Intervjuer
4.2.1 Kommunikation leder till relationer
Att kunna kommunicera med sina kunder är något som alla tre företag tycker är viktigt och
Franzén nämner att om en relation skall fungera med kunderna då är det viktigt att ge ett
positivt intryck från början. De som följer Volvo Personvagnar på Sociala medier skall känna
sig välkomna och känna att företaget lyssnar på sina kunder. Volvo Personvagnar vill inte
bara göra bilar som kunderna tycker om och uppskattar utan de vill också ha en bra relation
med kunderna. Hon nämner även att det krävdes mer jobb förr i tiden med
marknadsundersökningar och liknande för att få respons från kunderna. Detta är något som
även Eriksson nämner och förr i tiden var det ofta en enkelriktad kommunikation. Detta är en
av de stora fördelarna med sociala medier enligt Solkulle där han märkt att deras kunder
kommer närmare Liseberg och skapar en relation med företaget, men även att kunder börjar
samtala med varandra och svarar på frågor åt Liseberg. Både Franzén & Eriksson nämner att
de har varigt med om liknande situationer där deras kunder har svarat på andra kunders frågor
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åt deras företag. Därför är det viktigt att tänka på hur ett meddelande transporteras från
avsändaren till mottagaren och hur detta tas emot av mottagaren. Franzén nämner att om deras
meddelande tas emot på fel sätt av en kund, då kan kunden föra vidare ett felaktigt
meddelande.
Solkulle nämner att Liseberg finns på sociala medier i första hand för kunden. Detta är ett
perfekt verktyg för att komma nära kunderna och kommunicera med dem. Franzén anser att
de är ett företag som lyssnar på sina kunder och att det är viktigt att ha en bra relation med
dessa. De som följer Volvo personvagnar på sociala medier är enligt Franzén människor som
har ett intresse för Volvos bilar, men förutom bilintresset är deras följare alla typer av
människor med olika intressen. De har följare från alla typer av åldrar och det är både män
och kvinnor som följer dem på de sociala nätverken. Därför kan det vara svårt att nå ut till
alla, men det är något de försöker att göra och då är en av lösningarna att finnas på flera olika
sociala medier, då dessa nätverk riktar sig till olika typer av människor. Franzén tycker att de
har lyckats bra med detta, då de flesta följarna uppskattar det de lägger upp på respektive
nätverk.
Solkulle anser att en bra relation med gästerna har alltid varigt viktigt för Liseberg och det är
de i slutändan som bestämmer vilka åkattraktioner som är bra, eller vilka restauranger som
man skall äta på och vilka artister man skall titta på. Denna relation var dock svårare innan
sociala medier fanns och då fick man ofta gå ut i media för att berätta något eller göra reklam
i annonser eller direktreklam. Idag anser Solkulle att Liseberg kan gå ut med ett meddelande
eller information blixtsnabbt och de kan även snabbt svara på gästernas frågor. De flesta som
följer Liseberg på sociala medier är enligt Solkulle människor med ett intresse för
åkattraktionerna, men de har även följare som gillar blommor i parken eller
artistuppträdanden. Enligt Solkulle finns det en utmaning att publicera material som riktar sig
till alla målgrupper. Solkulle fortsätter att berätta att de inte får publicera för mycket eller lite
av en sak för då finns risken att dem förlorar följare. Därför kan det vara svårt att nå ut till
alla, men det är något de försöker att göra och då är en av lösningarna att finnas på flera olika
sociala medier.
Enligt Eriksson är det viktigt att vara på de sociala medierna. Mycket av deras
kommunikation sker idag på olika sociala nätverk och Pressbyrån och 7-Eleven vill vara där
kunderna är. Personerna som följer Pressbyrån och 7-Eleven på sociala medier är enligt
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Eriksson kunder i alla åldrar och det är viktigt att kunna ge alla ett bra bemötande. Eriksson
nämner att de marknadsför sig ofta i tidningar eller på tv, men att även sociala medier har
blivit ett bra sätt att visa upp sina produkter i kombination med att de även kan svara på
kunders eventuella frågor angående vissa produkter.
Franzén nämner att Volvo Personvagnar får många frågor varje dag och att de försöker svara
på alla frågor och att man inte skall behöva vänta mer än någon dag på svar. Franzén berättar
även att det finns tillfällen då de inte har svar på en fråga och då brukar de hänvisa kunden till
någon avdelning som kan svara på denna fråga. Det kan vara att någon vill köpa en bil och då
blir de hänvisade till säljavdelningen. Solkulle berättar att även Liseberg försöker svara på de
frågor som ställts till företaget och därför tittar man till sina sociala kanaler flera gånger per
dag för att kunna ge kunderna ett snabbt svar.

4.2.2 Upplysa kunden
Enligt Franzén är det viktigt att nå ut med sitt budskap på rätt sätt, därför sammarbetar de med
övrig personal på marknadsavdelningen samt att de planerar det mesta av sitt arbete i förväg.
De försöker hela tiden komma med nya saker som skall väcka följarnas intressen samtidigt
som de skall känna igen sig i Volvo-miljön. Lyckas de med ett inlägg som kan var allt från
text, bilder eller videos då finns det stora chanser för att följarna visar detta för sina vänner på
de sociala nätverken. Detta är något som händer ofta enligt Franzén när någon ny kampanj
precis har släppts, då kan de se att trafiken i deras sociala kanaler ökar och då kan det ofta
uppstå en word of mouth situation.
Solkulle nämner att vid flera tillfällen och speciellt när någon ny åkattraktion skall ha premiär
ökar trafiken i deras kanaler. De har sett att vissa meddelanden, bilder och videos har spridits
väldigt snabbt över de sociala kanalerna och ofta sprids information inte bara till vänner. Då
har det uppstått en eWord of Mouth situation.
Eriksson anser att det är viktigt att nå ut med det man har att säga och att kunderna
uppmärksammar detta. En av de främsta anledningarna till att Pressbyrån och 7-Eleven finns
på sociala medier är att marknadsföra sina produkter, detta brukar se likadant ut i de olika
sociala nätverken, med vissa mindre skillnader. Eriksson berättar att arbetet är planerat och att
det ligger mycket arbete bakom inläggen. Vid intervjutillfället berättade Eriksson att
Pressbyrån var mitt uppe i en kampanj som handlar om frukost där de försöker att nå ut med
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sin nya frukostlåda. Eriksson berättar även att fokus ligger just nu på frukostlådan och att
reklamen egentligen ser likadan ut när det gäller sociala medier, tidnings annonser och
skyltarna i butik. Eriksson tycker även att det är viktigt att ha en bra relation med följarna och
att de flesta kommentarer de får är positiva och hon har även sett att flera kunder brukar dela
Pressbyråns och 7-Elevens meddelande vidare till sina vänner och att det på detta sätt uppstår
en Word of Mouth situation.
Franzén nämner även att de inte försöker tvinga på kunderna olika erbjudanden, sociala
medier skall inte vara som traditionell marknadsföring där man ofta trycker upp olika
erbjudanden i ansiktet på kunderna. Franzén säger att de sociala medierna är ett perfekt
redskap för att komma nära sina kunder och kommunicera med dem. Det är kunderna som
väljer om de vill följa en på sociala medier och Franzén säger att om kunden tycker att
företaget är intressant då kommer de till Volvos PV:s sociala kanaler, det är inget som Volvo
kan tvinga dem att göra.
Enligt Solkulle är det viktigt att nå ut med sina meddelanden, det är en av anledningarna till
att de finns på sociala medier. Han tillägger även att de inte vill tvinga på gästerna en massa
erbjudanden som man ofta gör med traditionell marknadsföring. Solkulle säger att Liseberg
inte vill trycka upp en massa erbjudanden likt en tårta i ansiktet på folk. Har företaget ett bra
erbjudande och lyssnar, då kommer gästerna till de sociala nätverken.
Solkulle berättar att de följer vad som sägs om Liseberg på sociala medier och de agerar på
både positiv och negativ kritik och detta är något som även Franzén och Eriksson berättar att
de gör för att tillexempel negativ kritik inte skall spridas, utan de vill kunna förklara sig över
en viss situation eller ta död på falska rykten.

4.2.3 Fyra sociala steg i sociala medier
4.2.3a Engagemang
Enligt Franzén är det väldigt viktigt att engagera sina kunder och hon säger att sociala medier
handlar mycket om kommunikation och där är delaktighet en viktig del. Volvo Personvagnar
försöker skapa ett innehåll som skall engagera följarna och det gör de genom att lägga upp
text, bilder och videos som hon tror skall få följarnas uppmärksamhet. Mycket av deras
marknadsföring görs på traditionellt vis med reklam i tv, radio och tidningar. I traditionell
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marknadsföring har det varigt svårt för Volvo att kommunicera med kunderna och då har det
ofta blivit en envägskommunikation från Volvo PV. Med sociala medier har detta förändrats
och nu är det mycket enklare för kunderna att ställa frågor och få ett snabbt svar från Volvo
Personvagnar.
Enligt Franzén använder Volvo personvagnar sociala medier dagligen och de har ett team som
jobbar med sociala medier 09:00-17:00. Detta team skriver, lyssnar och svarar på kundernas
frågor. Ställer en kund en direkt fråga till Volvo Personvagnar då skall denna kund få ett
snabbt svar och enligt Franzén skall kunden inte behöva vänta mer än ett dygn. Franzén säger
att det är viktigt att veta vad som händer på de sociala medierna och ofta har de någon i
personalen som har koll på vad som händer på deras sociala kanaler efter arbetstid. Då har de
enligt Franzén någon som kan reagera om det skulle hända något akut och kan därför svara på
detta snabbt. Även Solkulle nämner att det är viktigt att lyssna på kundernas åsikter och
Liseberg svarar helst inom någon timme, men tyvärr hinner de inte med detta då de ansvariga
för de sociala medierna även har andra arbetssysslor. Solkulle tillägger att man som kund kan
förvänta sig ett svar senast följande arbetsdag.
Solkulle nämner att de uppskattar engagerade följare och uppmuntrar dessa till att
kommentera inlägg på Lisebergs sociala kanaler. Lisebergs följare är mest yngre personer och
dessa är mycket aktiva och kommenterar gärna olika inlägg. Liseberg har som mål att
publicera innehåll som engagerar och detta kan vara allt från ren text till bilder och videos på
olika åkattraktioner eller annat som händer i nöjesparken. Solkulle berättar att det är en fin
linje mellan att vara för aktiv till att publicera för få inlägg, därför måste man hitta en bra
balans på det som publiceras. Solkulle berättar att de har känt av att flera kunder tyckte de var
för aktiva på de sociala kanalerna, men idag har Liseberg hittat en bra nivå. Det har funnits
tillfällen där flera följare har påtalat att företaget har varigt för aktiv och Liseberg har även
förlorat följare på grund av detta. Solkulle och Eriksson nämner att de planerar sitt arbete i
förväg när det gäller olika kampanjer som skall lanseras och detta är noga genomtänkt.
Eriksson talar om att även Pressbyrån och 7-Eleven uppskattar engagerade följare på deras
sociala kanaler och hon berättar även att deras följare är unga, men de har även äldre följare
och dessa kommenterar ofta olika inlägg. Bilder och videos är något som engagerar kunder
väldigt mycket och hon tycker att bilder är ett bra sätt återspegla deras produkter, detta kan
förmedla en känsla och en bild på till exempel en dryck brukar få många kommentarer.
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Eriksson berättar att det är viktigt att lyssna på kunderna därför att det är de som är högsta
chef, samt att kunden är den viktigaste personen. Har kunden någon direkt fråga till
Pressbyrån eller 7-Eleven, då försöker de svara inom ett dygn. Eriksson tillägger att även fast
sociala medier tar upp mycket av hennes tid på jobbet, har hon andra arbetsuppgifter som
appar till mobiltelefoner, företagens hemsidor och deras Intranät. Skulle en kund vara
missnöjd med till exempel en speciell butik och kommenterar detta på de sociala kanalerna,
då tar de till sig detta klagomål och vidarebefordrar det till den berörda butiken. Eriksson
berättar att de även lyssnar på kunders önskemål och ett år innan intervjutillfället var det flera
kunder som ville ha ekologiska bananer. Detta önskemål tog de till sig och nu finns det enbart
ekologiska bananer i deras butiker.
Det är viktigt enligt Solkulle att dagligen se vad människor skriver om Liseberg på de sociala
medierna och att de tar till sig av både positiv som negativ kritik. Solkulle, Franzén och
Eriksson nämner att det är viktigt att prata med en missnöjd gäst i tid, annars finns det risk för
att denna missnöjda gäst sprider känslan vidare till sina följare. Solkulle nämner att Lisebergs
mål är att gästerna skall vara 100 procent nöjda med sin upplevelse i nöjesparken och vad
Liseberg publicerar i de sociala medierna. Solkulle tycker att det är viktigt att svara på både
ris och ros. Franzén tycker att det är bra att deras följare är ärliga och det är inte ofta de
kommer med negativa kommentarer, men när dessa kommer är det viktigt att bemöta detta på
ett bra sätt. Detta är något som även Eriksson och Solkulle nämner. Enligt Franzén har det
hänt att vissa följare har skrivit något negativt om Volvo på de sociala medierna och då
försöker Volvo Personvagnar svara på detta och fråga varför kunden känner som han gör och
på detta sätt skapa en dialog. Detta brukar hjälpa och de flesta brukar uppskatta att Volvo PV
försöker att hjälpa till och framför allt att de lyssnar. På detta sätt kan man vända det negativa
till något positivt. Franzén nämner även att ibland har de inte kunnat lösa diskussionen över
de sociala medierna och då har de ofta hänvisat personen till någon internt som kan svara på
frågan och då är telefon en vanlig lösning. Det har även hänt att vissa följare har skrivit
nedsättande eller diskriminerande kommentarer på de sociala nätverken och då har man svarat
dessa personer att denna typ av språk inte är acceptabelt i Volvo Personvagnars sociala
kanaler och raderat meddelandet då det inte är ett språkbruk som följer Volvo Personvagnars
värdringar. Franzén tillägger även att det är väldigt få kommentarer som har raderats, skulle
en kund skriva något negativt om Volvo då finns det ingen anledning att ta bort meddelandet
därför att Volvo Personvagnar tycker att det är viktigt att man får tycka vad man vill om deras
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produkter. Solkulle nämner att de har upplevt att folk kan vara lite hårda i sitt sätt att uttrycka
sig på sociala medier och det finns händelser där följare har skrivit könsord, men efter att
Solkulle svarade att denna typ av språkbruk inte uppskattas bad dessa följare om ursäkt och
Solkulle tog även bort kommentarerna. Även Liseberg flyttar konversationer från sociala
medier om det behövs. Solkulle berättar ett exempel där de fått en fråga om biljetter till
Lisebergsteatern och då har nöjesbokningen tagit kontakt med kunden och de har fört vidare
konversationen över telefon. Eriksson berättar att de har väldigt få ”troll” på deras sociala
kanaler. Det finns dock tillfällen där någon är lite negativ eller har någon åsikt om dem.
Eriksson berättar att de försöker svara på dessa inlägg så snabbt som möjligt och då brukar det
lösa sig. Eriksson nämner även att de nästan aldrig tar bort någon kunds inlägg men det har
funnits tillfällen där vissa följare har uttryckt sig rasistiskt eller kommenterat saker som inte
Pressbyrån eller 7-Eleven kan stå för. Eriksson tillägger att om en kund klagar på något i
butiken, då finns det ingen anledning att ta bort det inlägget, då försöker de istället bemöta
kritiken.

4.2.3b Rekrytera
Franzén anser att människor lyssnar mest på vänner och familj, därför att man har en stark
koppling och litar på människor i sin närhet. Många lyssnar och ser även upp till kändisar och
därför är det många företag som rekryterar kändisar för att de skall prata om deras företag.
Franzén berättar vidare att Volvo Personvagnar vid intervjutillfället har ett sammarbete med
fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Eriksson berättar att de till exempel har samarbetat med
fotografen Bingo Rimér därför att han är ett känt namn och genom att anlita honom för att
prata om 7-Elevens korvar. Solkulle berättar att när artisten och programledaren Lasse Kronér
fick testa åka en ny åkattraktion och Expressen skrev om det i sina sociala kanaler, då fick
detta en väldig respons och på detta sätt fick Liseberg gratis reklam. Solkulle fortsätter berätta
att deras egna inlägg inte fick samma respons, trots att de hade tänkt ut frågor, filmade och
intervjuade de som testade åkattraktionen. Franzén anser att det är ett bra att nå ut till fler
följare därför att när Volvo PV använde sig av Zlatan och han nämnde denna kampanj i sina
sociala kanaler och på detta sätt nådde Volvo Personvagnar ut till många fler än vad de brukar
göra tack vare Zlatans stora räckvidd.
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4.2.3c Mäta
Solkulle menar att det är viktigt att följa upp vilka inlägg som funkar och inte funkar i deras
sociala kanaler. Det finns enligt honom flera olika program att använda sig av och Liseberg
använder sig av till exempel Hootsuite där de kan se vad som händer på de olika sociala
kanalerna. De kan även skriva till deras följare och se vad de skriver i sina kanaler. Solkulle
berättar att de även kan se hur företaget växer eller minskar på de sociala nätverken. De tittar
även på vilka som skriver vad och om kanalen är populärast bland kvinnor eller män och från
vilken geografisk plats olika meddelanden kommer ifrån. Eriksson berättar att de mäter i fyra
veckors perioder och kampanjen de hade innan intervjutillfället var en kaffekampanj, då gick
försäljningen upp jämfört med året innan. Detta berodde på en stark kampanj enligt Eriksson
och att det var mycket fokus på kaffe. De försöker bli bättre genom att lyssna på kunderna och
studera inläggen som publiceras och ser hur många som har kommenterat ett visst inlägg.
Gillar kunderna inte inlägget då tyder detta på att de haft en dålig strategi. Eriksson berättar
även om det kommer många frågor om priset på en vara, då måste man bli tydligare. Eriksson
berättar vidare att de har ett program som räknar ut hur mycket butikerna har sålt. De gör även
mätningar som visar hur mycket de har synts i sociala medier. Franzén berättar att Volvo
Personvagnar resultat mäts i storlek på de olika kanalerna, räckvidd och engagemang. Vad
gillar följarna och vilka reaktioner får de på sina inlägg som de publicerar. Detta mäts i det
dagliga arbetet och i samband med kampanjer.

4.2.3d Förbättra
Franzén anser att en av de viktigaste delarna med arbetet sociala medier är att bli bättre.
Därför måste de lyssna på kundernas åsikter. Solkulle berättar att det kan vara svårt att veta
vad kunderna gillar. Ibland kan det räcka med en bild på en bergochdalbana och ibland får en
sådan bild ett mindre bra mottagande. Därför anser Solkulle att Liseberg måste titta på vilka
inlägg som tas emot bra och mindre bra och lära utav detta, det kan finnas små skillnader i
liknande inlägg som avgör hur detta tas emot av kunden. Solkulle berättar även att de alltid
vill komma upp med något nytt och ser hur detta tas emot av kunderna. Publicerar Liseberg
samma typ av material hela tiden, då tröttnar kunden. Eriksson menar att även de försöker
hela tiden bli bättre och de jämför olika inlägg med varandra. De tittar även på hur deras
konkurrenter marknadsför sig på sociala medier för att få inspiration. Det viktigaste är enligt
Eriksson att lyssna på vad kunden vill och hur deras inlägg tas emot av kunden.
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4.3 Kriskommunikation
Franzén anser att det är väldigt viktigt att lära sig av sina misstag och Solkulle berättar att det
är därför de är aktiva på sociala medier och att de flera gånger per dag ser vad som skrivs om
Liseberg på de sociala nätverken. Enlig Franzén och Eriksson kan företaget förhindra en kris
om man upptäcker den i tid och om någon skriver något negativt om företaget, då kan
företaget svara på denna negativa kritik och förklara varför de har agerat som de har gjort.
Solkulle berättar att när deras nya berg och dalbana Mechanica oväntat stannade och kunderna
blev fast i attraktionen under en kortare tid. Då skrevs det i både tidningar och sociala medier
om detta oväntade stopp, enligt Solkulle var det inte så allvarligt som många skrev och därför
använde de sig av sociala medier för att bemöta kritiken och svara på frågor angående
Mechanica. Detta lugnade ner de flesta kunder och enligt Solkulle kunde man förhindra en
krissituation. Franzén nämner även att deras följare kan komma med frågor angående fel på
bilar som tillexempel tidningar, radio eller tv kan rapportera om. Därför är sociala medier ett
bra sätt att gå ut med information och vad man tänker göra åt situationen. Eriksson, Franzén
och Solkulle nämner att sociala medier är ett perfekt verktyg för att nå ut till många
människor på en kort tid. Solkulle och Franzén nämner att ärlighet är det bästa medlet i en
krissituation. Skulle företaget ljuga om krisen, då brukar sanningen förr eller senare komma
fram. Det är även viktigt enligt Eriksson att vara tydlig i sitt meddelande. Franzén, Solkulle
och Eriksson nämner alla tre att det inte finns någon anledning till att försöka dölja krisen.
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5. Analys
I detta kapitel presenteras analysen som ligger till grund för de slutsatser som presenteras
senare i denna rapport. De teoretiska begreppen kommer att analyseras och kopplas samman
med de empiriska resultaten. Analysen har sin grund i de begrepp vilka presenterat i
undersökningsmodellen och är uppbyggd utifrån denna.

5.1 Kommunikation leder till relationer
Sociala medier är något som de flesta av oss använder och de flesta använder det flera gånger
per dag. Surveyundersökningen visar att så mycket som 80,39 % av kvinnorna och 75,26 %
av männen använder olika sociala nätverk varje dag. De flesta använder sociala medier för att
hålla kontakten med vänner och bekanta, medelvärdet hamnade på 1,27 och 2,07 är positiva
till att företag är aktiva på sociala medier. Detta är något som företagen är uppmärksamma på
och att kunna kommunicera med kunderna är något som företagen uppskattar och de försöker
kommunicera med sina följare för att skapa en relation och lära utav dem.
Enligt Carlsson (2012) var marknadsföring förr i tiden en sändare som skickade ett budskap
till en mottagare och då var det svårt att få en omedelbar reaktion från kunder när företag
marknadsförde sig enbart via tidningar, radio eller på tv. Det är viktigt för alla tre företag att
skapa en relation med sina kunder. Enligt Duncan & Moriarty (1998) skapar kommunikation
mellan människor relationer och om denna används på rätt sätt kan det riva väggar och
sammanföra människor som vanligtvis inte kommunicerar med varandra. Företagen berättar
sett de är där i första hand för sina kunder, men enligt surveyundersökningen värderar
kunderna sina vänner och bekanta mer än företag. Det kan vara en av anledningarna till att
företag vill bli mer personliga med sina kunder och Gummesson (2002) anser att man får en
personligare kontakt med kunden på sociala medier och därmed är det lättare att ta reda på
vad de gillar. Enligt Kotler (1999) utgår mycket av marknadsföringen från marknadsmixens
fyra p. Denna marknadsmix har enligt Grönroos (2008) förändrats de senaste åren och nu
tänker man kunden som en resurs och därför är relationen med kunden ännu mer viktig än vad
den har varigt innan. Det är tydligt att denna kommunikation är viktigast för företaget. Alla tre
företag berättar att de vill ha en relation och bra dialog med sina kunder, men det märks att de
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är där i första hand för att nå ut med sina produkter/tjänster. Alla tre företag som jag
intervjuade berättade att sociala medier är på kundernas villkor. Tycker dem att företaget är
intressant då kommer de till företagtes sociala kanaler, annars gör de det inte. Detta är något
som jag upplever sant, men samtidigt är företaget mer intresserade av att sälja sina
produkter/tjänster. Skulle de inte han något att erbjuda kunden, då skulle de inte vara
intresserad av kunden. En relation handlar om att ge och ta och fungerar det inte från båda
hållen, då finns risken för att relationen upphör. Därför måste företaget hela tiden skapa något
intressant för kunden, annars finns risken för att intresset avtar från kundens sida. Inget av
företagen jag intervjuade visade något intresse av att följa sina kunder, utan de förväntar sig
att kunden skall komma till dem och därifrån skall en relation skapas och då gäller det för
företagen att skapa ett innehåll som gör att de stannar kvar och enligt Chaffey & Smith (2013)
är det viktigt att företag arbetar för kunden i första hand, detta kan generera ett värde som
stärker relationen mellan parterna. Lyckas företagen med att skapa en relation med kunderna,
anser jag precis som företagen som intervjuade att detta kan skapa en stark relation med
kunden och enligt Gummesson (2002) kan företag idag gå ut med ett meddelande eller
information blixtsnabbt och de kan även snabbt svara på gästernas frågor. Denna interaktion
är viktig enligt Gummesson (2002) och han menar att detta kan leda till en bestående relation
med kunderna. Surveyundersökningen visar också att det inte bara är företagen som
uppskattar en relation med kunderna, utan även dessa verkar gilla att kommunicera med
företag på sociala medier då medelvärdet hamnade på 2,21.
Gummesson (2002) nämner även att det finns en utmaning att publicera material som riktar
sig till alla målgrupper. Detta är något som företagen berättar under intervjuerna och Franzén
nämner bl.a. att de har följare i alla åldrar och att det är både kvinnor och män. Solkulle
berättar också att deras följare kan ha intressen som skiljer sig mycket från varandra. Vissa
gillar åkattraktioner och andra gillar till exempel blommor i parken eller artistuppträdanden
och därför håller jag med Gummesson (2002) och de intervjuade företagen att det är en
utmaning att publicera material som riktar sig till alla målgrupper. Det finns en stor risk som
Solkulle berättar att om de publicerar för mycket eller för lite av en sak, då kan de förlora
följare på sociala medier. De måste hitta den rätta balansen för att förlora kunder är inget som
företag vill göra och då måste de hitta nya kunder. Detta tror jag kan vara mer tidskrävande än
att behålla dem man redan har och kommunikation med kunden är avgörande för ett företag
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om de skall kunna förstå kundens behov, därför krävs det en förståelse mellan företag och
kund, annars finns det en stor risk för att relationen upphör.
Palmatier m.fl. (2009) anser att relationsmarknadsföring kan föra med sig krav då det finns
risk för skuldkänslor efter att man har mottagit något från någon annan. Franzén och Solkulle
nämner att de försöker svara på alla frågor och att kunden inte skall behöva vänta någon lång
tid för att få svar. Surveyundersökningen säger att medelvärdet att kommunicera med företag
på sociala medier var på 2,21 men medelvärdet på att kommunicera med kundtjänst hamnade
på 3,19. Jag tror att många kunder vill ha en mänsklig kontakt som kan svara på lättare frågor
och kommentarer för en mer vänskaplig atmosfär på de sociala medierna. När det gäller
kundtjänst tror jag att många följare inte allt för ofta behöver en kundtjänst, då de ofta kan
hitta informationen de söker efter på Internet. Skulle de behöva hjälp med något mer
komplext som enbart information på Internet inte kan lösa, då är en kundtjänst över de sociala
kanalerna en väldigt bra service. Dessa kan svara på frågor och hänvisa till olika avdelningar
inom företaget. Detta tror jag är en tjänst som många företag idag känner sig tvingade till att
erbjuda. Det kan bli en dyr service för mindre företag som finns på de sociala nätverken,
därför att de behöver ha personal som svarar på frågor åt kunderna.

5.2 Upplysa kunden
Företagen jag intervjuade berättade att det ligger mycket planering och tanke när de skall
publicera ett inlägg och Franzén nämner att de hela tiden försöker komma med nya saker för
att väcka följarnas intressen. Detta tror jag är något de flesta företag känner sig tvingade att
göra på grund av konkurrensen från andra företag och detta är något som en riktig vän inte
behöver känna. Företagen måste hela tiden komma med saker för att hålla intresset uppe från
kunden, en mänsklig vän behöver ofta inte känna en sådan känsla på sociala medier, då de är
vänner även utanför de sociala kanalerna på Internet. Företagen som intervjuades berättar att
ett av de stora målen på sociala nätverken är att skapa en Word of Mouth situation och König
(2012) anser att om ett företags budskap är tillräckligt intressant för kunden, då finns det stora
möjligheter att kunden sprider detta budskapet vidare till sin bekantskapskrets. Enligt
Carlsson (2012) har marknadsförare i alla tider dragit nytta av det faktum att folk har
förtroende för det som vänner och bekanta säger till varandra och en Word of Mouth situation
uppstår. Företagen jag intervjuade berättar att när de precis släppt någon ny kampanj brukar
trafiken öka i deras kanaler och många följare för vidare företagets meddelande till sina
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vänner. Surveyundersökningen visar ett medelvärde på 2,99 på kunder som vill vara
uppdaterade på varumärken och produkter. Medelvärdet på att dela information från företag
med vänner och bekanta är på 3,81. Detta visar på att det är ett ganska stort intresse på att vara
uppdaterad på varumärken och produkter, men intresset avtar när det gäller att dela med sig
av denna information till sina vänner och bekanta. Detta är något som företagen måste jobba
bättre på. Det är säkert svårt att få alla som är intresserade av varumärken och produkter att
dela med sig av denna information till sina vänner. Företagen har dock märkt att många
följare är intresserade av bilder och videos har spridit sig väldigt snabbt genom de sociala
kanalerna och många gånger sprids denna inte bara till vänner, utan detta meddelande kan
spridas vidare bland de sociala nätverken likt ringar från en sten som kastats i en sjö. Då har
det uppstått en eWord of Mouth situation. Enligt Barreto (2014) beror detta på att
konsumenterna inte längre är begränsade till personliga nätverk för att få rekommendationer.
Surveyundersökningen visar att medelvärdet på intresset på bilder är 1,79 och att dela eller
kommentera företagsbilder är 2,02. Intresset för videoshar ett medelvärde på 2,13 och att dela
videos från företag är 2,30. Detta visar på att företagen har bra koll på vad som går hem bland
deras följare och att detta kan skapa en Word of Mouth situation när deras bilder och videos
sprids bland de sociala nätverken.
Alla tre företag som intervjuades berättade att de inte försöker tvinga på kunderna olika
erbjudanden. Sociala medier skall inte vara som traditionell marknadsföring där man ofta
trycker upp olika erbjudanden i ansiktet på kunderna som även König (2012) nämner.
Företgen vill att kunderna skall komma självmant till deras kanaler och enligt Chaffey (2013)
kan företag genom att presentera sig själva på Internet och sociala medier låta kunder söka
information på egen hand för att föra denna information vidare i sina kanaler. på även detta
sätt kan det uppstå en Word of Mouth situation. Har företaget ett bra erbjudande och lyssnar,
då kommer gästerna till de sociala nätverken. Detta anser även Carlsson (2012) då mottagaren
själv har möjlighet att välja och serva sig själv på önskat vis. På surveyundersökningen
svarade respondenterna ett medelvärde 2,07 att de är positiva till att företag är aktiva på
sociala medier, men inställningen till annonser fick bara ett medelvärde på 4,36. Detta tolkar
jag som att människor som följer företag på sociala medier är villiga att ta till sig av
företagens information, men skulle deras information de skickar ut till följarna upplevas som
annonser, då finns det en stor risk för att dessa slutar att följa dem på de sociala nätverken.
Det är därför viktigt att företagets meddelande inte upplevs som att de tvingar på kunden en
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massa erbjudanden, utan att informationen är snyggt ”förpackad” på ett sätt som passar
kunden och då är det väldigt viktigt att veta vad kunden vill ha.

5.3 Fyra sociala steg i sociala medier
5.3.1 Engagemang
För att kunna kommunicera med sina kunder, då behövs det engagemang och detta får
företagen från de relationer dem har med sina kunder. Företagen jag intervjuade vill ha
engagerade kunder och de får de genom att kunderna är aktiva på de sociala nätverken. Enligt
surveyundersökningen är det populärt att dela sin information med andra, då detta fick ett
medelvärde på 2,69.
Att ha en bra kommunikation med sina kunder kan vara ett bra sätt att stärka företagets
varumärke (Weber, 2009). Detta är viktigt för alla tre företag jag intervjuade och de
kommunicerar ofta med bilder och videos. Min surveyundersökning visar att bilder och
videos är viktigt för kunderna. Medelvärdet för bilder är 1,79 och för videos 2,13. Men det
finns fler aktiviteter för att engagera kunderna och Evans & McKee (2010) nämner att sociala
medier handlar mycket om kommunikation och där är delaktighet en viktig del. Företagen jag
intervjuade uppskattar engagerade kunder och de försöker alltid skapa ett innehåll som
engagerar kunden. Enligt Ahuja & Medury (2010) är en kund som kommenterar inlägg en
kund med högt engagemang. Min surveyundersökning visar att kunderna gillar underhålande
inlägg framför informativa, då medelvärdet är på 1,59 respektive 2,16. Medelvärdet på att
dela, gilla eller kommentera underhållande inlägg från ett företag är på 2,64 och informativa
inlägg från företag får en poäng på 3,15. Det visar sig att kunderna föredrar underhållande
inlägg framför informativa och de delar gärna underhållande framför informativa. Kunderna
vill helst ha något som roar dem. Jag tror att kunderna gillar att kommentera underhållande
inlägg framför informativa, därför att dessa brukar vara kortare och det går snabbare att ta till
sig dessa. Informativa inlägg kan ofta bli lite längre. Till exempel är bilder mest populärt
enligt surveyundersökningen och en bild säger mer än tusen ord. En bild uppfattar hjärnan
snabbare än att läsa en text, därför delar gärna många bilder på de sociala och en annan
anledning kan vara att det finns väldigt mycket information på sociala medier och det är lätt
drunkna i all information och då vill vi ha något som vi reagerar snabbt på. Jag delar, gillar
eller kommenterar företags bilder får ett medelvärde på 2,02 enligt surveyundersökningen.
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Det finns även de som vill uttrycka sina åsikter och även fast medelvärdet bara blev 3,34
enligt surveyundersökningen, skall företagen vara medvetna om att information kan spridas
snabbt och de är även medvetna om detta. Alla tre företagen tycker att det är väldigt viktigt att
lyssna på kunden och Franzén nämner att de har personal som jobbar mellan 09:00-17:00 och
dessa lyssnar och svarar på kundernas frågor. De har även ofta någon i personalen som har
koll på vad som händer på deras sociala kanaler efter arbetstid. Franzén berättar även att
kunden skall kunna förvänta sig att få ett snabbt svar och de skall inte behöva vänta mer än ett
dygn. Även Eriksson och Solkulle berättar att de svarar snabbt på kundernas frågor och
Eriksson nämner att kunden är deras högste chef. Respondenterna i min surveyundersökning
tycker också att det är viktigt att företag svarar snabbt på frågor och medelvärdet ligger på
1,82. Att svara snabbt på en fråga är inte bara att ge en bra service åt kunden utan det är också
att skydda sig från negativa kommentarer som kan spridas snabbt i de sociala kanalerna.
Skulle en kund skriva något negativt, då finns det större möjligheter att förhindra en spridning
bland de sociala nätverken om företagen bemöter detta snabbt. Enligt Carlsson (2012) är det
viktigt att lyssna på kunden för då kan företaget vända något negativt till något positivt. Evans
(2010) nämner att ett företag inte skall vara rädd för negativ kritik, det är något som de flesta
företag råkar ut för. Det gäller att hantera den negativa kritiken på rätt sätt. Enligt min
surveyundersökning tycker kunderna det är viktigt att företag finns på sociala medier för att
skapa en god relation med kunden och medelvärdet blev 2,43. Enligt Evans (2010) gäller det
att hantera negativ kritik på rätt sätt. Sociala medier har gjort att mycket av kontrollen finns
hos följarna och därmed har företagen tappat en del av sin kontroll av vad som sägs om
företaget. Därför måste företaget kunna hantera alla typer av människor och det kan
tillexempel vara en kund som klagar eller ett så kallat troll. Efter intervjuerna med företagen
och vad de berättade för mig, tror jag att de har bra koll på hur en missnöjd kund skall
bemötas, de har personal som ser över de olika sociala nätverken som de är aktiva på och de
svarar snabbt och hänvisar kunden till olika avdelningar om det behövs.

5.3.2 Rekrytera
Ibland kan det vara svårt för företagen att få nya följare och företagen jag intervjuade
berättade alla tre att de har haft kända personer på deras sociala kanaler som har bidragit till
att de har fått fler följare. Detta kan bero på att vi människor litar hellre på någon vi känner
och det kan vara svårt att känna en personlig koppling med ett företag, då detta inte är en
någon fysisk person. Kända personer som talar åt företag blir däremot ett ansikte åt företget
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och enligt min surveyundersökning litar respondenterna mer på information från sina vänner
än från ett företag. Informationen från vännerna fick ett medelvärde på 1,35 och företag fick
en poäng på 2,94. Weber (2009) anser till exempel att det inte alltid räcker med en snygg
prestation på sociala medier. Det kan krävas mer för att dra uppmärksamheten till sig. Ström
(2010) anser att genom rekrytera kända personer kan företag nå ut till många som följer dessa
kändisar på olika sociala medier. Alla tre företag jag intervjuade berättade att de kändisar som
har varigt ansiktet utåt åt dem har bidragit till att de nått ut till fler följare. Detta tror jag är
viktigt därför att många av oss har någon vi ser upp till och beundrar. Skulle denna person
göra reklam åt ett företag, då finns det en stor chans att man blir påverkad som människa och
köper företagets produkt/tjänst.

5.3.3 Mäta
Det är viktigt att mäta sina resultat, för att kunna veta vilka inlägg på de sociala medierna som
fungerar bäst och mindre bra. Carlsson (2012) menar att det är viktigt att mäta och utvärdera.
Det behövs tålamod då det ofta krävs en viss tid att få följare på sociala medier.
Respondenterna jag intervjuade från företagen berättar att de alla mäter på olika sätt och ett av
dem är att se vilka inlägg som kommenteras mest. Enligt Carlsson (2012) kan hårda fakta som
antal följare, antal kommentarer, ökad försäljning och mer synlighet mätas för att få en bild
hur företaget går. Detta är en bra indikation enligt mig, men med tanke på att inte alla
kommenterar inlägg får de inte med hela populationen i en sådan mätning. Enligt min
surveyundersökning är det ett medelvärde på 2,64 att dela, gilla eller kommentera
underhållande inlägg från företag. Att dela, gilla eller kommentera bilder från företag får ett
medelvärde på 2,02. Båda dessa resultat är bra, men det visar att alla inte är beredda att dela
eller kommentera inlägg från företag och följarna gör det i olika grad. Det finns säkert en stor
andel människor som varken följer, kommenterar eller gillar företags inlägg och dessa
människor är det svårt att veta om företaget når eller inte. Enligt König (2012) kan det finnas
oklarheter i att mäta ett slutgiltigt resultat av en viss kampanj som företag har på de sociala
medierna då människor beter sig olika och tar till sig information på olika sätt.
Surveyundersökningen visar att 9,28 % av männen instämmer helt på att de är villiga att dela
information från företag med vänner och bekanta, för kvinnorna är 5,88 %. Jämför vi detta
resultat med instämmer delvis, då svarar 16,47 % av kvinnorna att de instämmer delvis och
8,25 % av männen svarar instämmer delvis. Detta tyder enligt mig att kvinnorna i det stora
hela är mer villiga att dela information från företag med vänner och bekanta. Kvinnorna är
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också mer villiga att dela inlägg från företag som är underhållande och informativa, de
uttrycker sina åsikter mer än män. Männen är mer positivt inställda till videos de uppskattar
information från företag mer än vad kvinnor gör även om de inte delar med sig av sin
information till vänner och bekanta lika mycket som kvinnor gör.

5.3.4 Förbättra
Företagen vill gärna mäta sitt arbete för att veta vilka inlägg som tas emot bäst av kunderna
och då kan de hela tiden förbättra sig. Företagen jag intervjuade berättade att de vill hela tiden
bli bättre på det de gör och då måste de lyssna på vad kunderna säger, de måste se vilka inlägg
som får störst respons och se vilken typ av inlägg deras konkurrenter publicerar. Enligt Weber
(2009) kan företag lyssna och svara på kundernas önskemål. Kunderna berättar ofta och gärna
vad de tycker om. Efter intervjuerna med företagen och surveyundersökningen kan jag se att
flera av företagets följare kommenterar inlägg och reagerar på bilder och videos, men det är
inte alla som gör det och dessa som inte är lika aktiva är det svårare att veta vad de vill ha för
typ av information av företaget. Företagen berättar också att de tittar på vilka inlägg som får
störst respons och de verkar vara inställda på att skapa den typen av inlägg som fungerar bäst.
Detta är enligt mig en naturlig reaktion, men samtidigt blir det endast inlägg åt den breda
massan och de riskerar att missa kunder som har lite andra intressen än den stora delen av
populationen. Dessa kunder blir inte heller lika motiverade att engagera sig i företagets inlägg
som passar den stora massan.

5.4 Kriskommunikation
En av de värsta sakerna som kan hända ett företag är att deras följare börjar skriva negativa
saker om dem. Enligt Fulgoni & Lipsman (2015) har marknadsförare tack vare den nya
tekniken möjligheter att se vad kunderna pratar om på de sociala nätverken och den
informationen kan spridas väldigt snabbt tack vare att vi ofta har många vänner knutna till
våra sociala nätverk. Botha & Reyneke (2013) anser att företagen bör vara medvetna om de
hot som uppstår med viral marknadsföring. De nämner att viral marknadsföring handlar ofta
om känslor och dessa kan spridas väldigt snabbt vidare inom de sociala nätverken. Företagen
jag intervjuade berättade att de har stora möjligheter att förhindra en kris om de upptäcker den
i tid och förklarar sig för sina kunder. Enligt surveyundersökningen som utfördes tyckte en
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stor del av respondenterna att det är viktigt att företag finns på sociala medier för att skapa en
god relation med kunden och denna fråga fick ett medelvärde på 2,43.
Coombs (2007) anser att sociala medier kan användas för att förebygga ryktesskada eller
reparera den skada som uppstått genom att rätta till eventuell felaktig information. Falkheimer
m.fl. (2009) anser att det är viktigt att intressenter informeras och vad man planerar att göra
för att hantera krisen. Detta är något som Andersson (2014) nämner när han anser att det inte
bara räcker med att samla in information, utan det måste finnas ett syfte med informationen
och när denna sprids vidare, då skall intressenternas kunskap inom krisen som har uppstått
varna de för eventuella faror som krisen kan föra med sig. Eriksson (2009) anser att en kris
kan hota organisationens mål och därför är det viktigt att veta hur man kommunicerar med
besvikna eller missnöjda människor. Företagen jag intervjuade berättade att om någon skriver
något negativt om dem, då vill de svara så fort det bara går för att förhindra att detta
meddelande sprids iväg bland de olika sociala nätverken. Ju större spridning ett meddelande
får, desto svårare blir det att stoppa detta meddelande. Enligt surveyundersökningen jag
gjorde tyckte de flesta att det är viktigt att företag bemöter kunders negativa kommentarer och
denna fråga fick ett medelvärde på 2,10. Frågan om de har uttryckt sig negativt om företag på
sociala medier, svarade de flesta att de inte har gjort det och denna fråga fick ett medelvärde
på 4,56. Även fast de flesta kunder inte uttrycker sig negativt om företag är det viktigt som
företagen berättar att bemöta detta i tid. Skulle ett meddelande spridas, då är det svårt att
stoppa detta och detta kan skada företagets anseende. Andersson (2014) menar att det finns
fördelar med att hantera krisen offentligt därför att det visar att organisationen tar sitt ansvar
och att de har kontroll över situationen. Även fast sociala medier har bidragit till att kontrollen
finns hos följarna kan detta vändas till något positivt enligt mig. Förr i tiden hade media i
form av tidningar, tv och radio mycket makt, då de hade det sista ordet många gånger. Även
det som berättades i fikarummen eller bland vänner hade företagen lite makt över. Idag
berättar många gärna vad de tycker och tänker om ett företag över sociala medier och det är
ett perfekt forum för företag att bemöta negativ kritik. På detta sätt kan de visa att de bryr sig
om sina kunder, samtidigt som kunderna kommer närmare och ser att företag många gånger
kan vara mänskliga och bry sig när de tar sig tid att fråga och förklara sig inför en kund.
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6. Slutsats
I detta kapitel kommer studiens syften att besvaras och skapa underlag för att besvara
forskningsfrågorna. Avslutningsvis kommer mina tankar om resultatet och förslag på
framtida forskning.

6.1 Slutsats
Det är viktigt som företag att synas och höras, annars finns man inte. Sociala medier har
därför blivit ett viktigt verktyg för många företag att nå ut till sina kunder. Både företag och
kunder uppskattar relationen de har med varandra. Företagen skapar en plattform där de kan
möta kunden. På sociala medier kan företget skapa innehåll i form av underhållande och
informativa meddeklanden som kunden kan reagera på. Många företag väljer också att dela ut
mycket bilder och videos på sina produkter, därför att detta brukar vara uppskattat bland deras
kunder. Denna relation bygger mycket på kundens villkor, då det är dem som tar kontakt med
företaget och börjar följa dem på de sociala kanalerna.
Denna typ av förhållande skiljer sig mellan en vanlig relation mänskliga vänner har med
varandra. En vänskap är oftast en relation där vänner ger och tar med varandra och denna
relation bygger på lika villkor. En relation mellan ett företag och en mänsklig följare bygger
mycket på att företaget tillhandahåller kunden olika typer av information som kunden kan
reagera på. Skulle företagets information inte vara intressant för kunden, då kommer inte
kunden till företagets sociala kanaler. Företaget är också väldigt sällan intresserad av kundens
intressen utöver företaget. Företaget vill gärna prata om saker som relaterar till dem och inte
saker utanför företagets gränser. Därför måste företaget hela tiden skapa ett innehåll som
lockar kunden till deras sociala kanaler och när de har gjort detta är utmaningen att hålla kvar
dem där.
Majoriteten av de aktiva på sociala medier är där för sina vänner i första hand och de finner
ett större intresse av att ta del av andras inlägg än att publicera material själva och dela detta
innehåll vidare. Även fast vänner kommer i första hand är det många som följer företag på
social medier och det kunderna föredrar är meddelanden som kan uppfattas och tas in snabbt
som bilder, även videos är populärt och det skall gärna var underhållande inlägg framför
informativa. Företagen vill skapa material som kunden skall reagera på, för att detta kan leda
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till en relation mellan företag och kund. Därför väljer företagen ofta att publicera material som
de tror kunden skall reagera på och det är ofta bilder eller något som de tror skall vara
underhållande för kunden. Företagen uppskattar reaktioner från kunden för då kan de se vad
som funkar och inte funkar. I traditionell marknadsföring där företag gör reklam i tidningar, tv
och radio får de ingen omedelbar reaktion från kunderna. De kan behöva göra olika typer av
marknadsundersökningar eller invänta försäljningssiffror för att se om kampanjen fungerade
eller inte. I sociala medier får de istället en reaktion från kunderna på en gång och då ser de
vad som är populärt och mindre populärt.
Det märks att både företag och kunder uppskattar relationen de har med varandra och det blir
som ett sommarbete mellan dessa två parter. Kunderna berättar vad de gillar för typ av inlägg
genom att gilla eller kommentera det företagen publicerar. På detta sätt får företaget bra
information inför kommande lanseringar och kunderna får information som passar dem. Det
finns en risk för att företagen stirrar sig blinda på vad den stora massan av följare gillar och
inte skapar material för kunderna med lite mer udda intressen. Detta kan leda till att företagen
publicerar innehåll som är väldigt lika varandra och då kan till slut även den stora massan
tröttna på att det bara kommer samma typ av meddelande. Företagen verkar vara medvetna
om detta, men det verkar inte alltid som att de skapar nya saker för deras kunder. Företagen
verkar vara väldigt fokuserade på att kunderna skall gilla eller kommentera deras inlägg. En
annan stor utmaning för företag är att deras kunder skall dela denna information med sina
vänner över deras sociala kanaler. Därför måste de publicera som väcker kundernas
uppmärksamhet och berör, därför att många vill ta till sig information, men det krävs lite extra
för att dela informationen med sina vänner.
Om en kund måste välja om de skall lita på en vän eller kund, då kommer de flesta att välja
sina vänner. Detta är en utmaning för företag att skapa tillit och det är något som de jobbar
mycket med. De vill behandla sina kunder med respekt och det ör de genom att lyssna på
dem. Detta är något som kunden uppskattar och en stor del av kunderna litar på företaget, inte
lika mycket som sina vänner, men de har en stor tillit till företag. Denna tillit måste företagen
värna om, annars finns det en risk för att kunderna lämnar dem.
De flesta kunder har inte uttryckt sig negativt om företag på sociala medier, men de anser att
det är viktigt att företgen bemöter negativ kritik. Företagen själva säger att de gör detta och
det är viktigt för att det inte skall uppstå en krissituation. Företagen är tittar hela tiden över
sina sociala kanaler för att se vad deras följare skriver om dem. De svarar inte bara positiva
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saker, utan det är minst lika viktigt att svara på negativa inlägg. Företagen vill inte censurera
eller ta bort inlägg som kan upplevas negativa, men om de upplevs kränkande eller inte följer
företagets värderingar då finns det tillfällen där de har tagit bort inlägg.
När företag ser över vad som skrivs i deras sociala kanaler kan de svara på kundernas på både
positiva som negativa inlägg. Om de tar dialogen på en gång med en kund som skriver
negativt om företaget, då kan de förhindra en krissituation. Detta fungerar säkert bra för stora
företag med stora resurser. För mindre företag kan detta betyda en stor ekonomisk kostnad,
därför att de behöver personal som hela tiden ser över de sociala kanalerna. Det behövs också
en person som kan hantera människor. Skulle företaget svara på ett klumpigt sätt mot en kund,
då finns det en risk för att de förvärrar situationen. Det finns även en risk med att radera
inlägg. Många gånger kan det tyckas självklart att radera ett inlägg, men det finns säkert flera
tillfällen där detta inte är lika självklart och det kan leda till en censur som passar företaget då
de raderar inlägg som är kritiska mot dem.

6.2 Slutdiskussion
Under arbetets gång har det många gånger dykt upp tankar och reflektioner. Innan jag började
min studie hade jag en tanke om hur företag bemöter sina kunder när de skall marknadsföra
sitt företag via de sociala medierna. Det jag inte visste var att företagen lägger ner väldigt
mycket tid på sociala medier och ofta räcker denna tid inte till. Det är bara Volvo
Personvagnar som har personal som arbetar med sociala medier på heltid, de andra två
respondenterna har personal med andra arbetssysslor utöver sociala medier. Detta var något
som förvånade mig eftersom jag såg hur mycket tid och arbete som behövs på sociala medier.
Det som denna studie visar är att företag skapar innehåll som de vill få ut och tror att deras
kunder skall ta till sig på ett positivt sätt. De vill skapa ett innehåll anpassat för kunden.
Lyckas de med detta, då finns det stora möjligheter att kunderna blir engagerade och startar en
relation med företaget där de utbyter tankar och åsikter.
Företagen vill gärna föra en diskussion med sina kunder, men det är ofta företaget som startar
diskussionen men den brukar inte vara i sådan stor utsträckning som företagen önskar.
Dialogen är på kundernas villkor, det är dem som väljer om de vill börja diskutera med
företaget eller inte. Även kommunikationen mellan kunderna bör ses som värdefull och denna
information kan företagen lära sig mycket utav. Det är viktigt att företagen publicerar material
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som är intressanta för kunderna och det gör de genom att se vilka tidigare inlägg som har
varigt populära och gett ett stort engagemang. Det är även viktigt att skapa lojalitet med
kunden, därför att då väljer de företaget igen framför andra konkurrenter.
Respondenterna har sett att publicerade inlägg med bilder och videos har skapat ett stort
engagemang där kunderna ofta kommenterar eller skickar dessa inlägg vidare i sina kanaler.
Dessa inlägg skall helst inte vara publicerade som Push-marknadsföring där man skriker ut
budskapet till kunden, då finns det risk för att företaget förlorar kunder, utan med en fråga
eller något liknande. Detta bidrar ofta till att kunden blir engagerad och en del av
meddelandet.
Det är också viktigt att lyssna på kundernas åsikter och att företaget lyssnar till både positiv
och negativ kritik. En missnöjd kund vill inget företag råka ut för och respondenterna
berättade att en missnöjd kund kan sprida sina klagomål vidare i sina kanaler och dessa
meddelanden kan få en väldigt snabb spridning. Därför är det viktigt att kontinuerligt se vad
som skrivs i de sociala nätverken och bemöta klagomålen från kunden på ett tillmötesgående
sätt istället för att ignorera dem. Det är viktigt att företaget tänker igenom var problemet
ligger och agerar utifrån detta, då är det lättare att förstå kunden och företaget bör även vara
tydlig i kommunikationen till kunderna, annars kan de lätt missförstå vad företaget menar.
Lyssnar företaget på ett respektfullt sätt och tar till sig klagomålen, då finns det stora chanser
att de vänder något negativt till något positivt. Kunden blir istället engagerad på ett positivt
sätt och börjar skriva uppskattande saker om företaget istället för kritiska inlägg. Detta kan
leda till kundens nya tillmötesgående attityd smittar av sig på dennes sociala nätverk och det
kan leda till nya kunder för företaget.

6.3 Vidare forskning
Denna studie har redovisat hur tre företag arbetar med sina kunder när det gäller
kommunikation, relationer, engagemang och kundlojalitet. Ett förslag till vidare forskning är
att göra en kvalitativ undersökning om hur kunderna blir motiverade att engagera sig i
företags sociala nätverk och om kunderna upplever att företagen censurerar vissa inlägg och
hur öppen man får vara med sitt språk på sociala medier när man skriver till företag och om
detta kan leda till bristande förtroende från kundens sida.

67

Referenser
Ahrne, G & Svensson, P (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm
Ahuja, V, & Medury, Y (2010) Corporate blogs as e-crm toolsbuilding consumer
engagement through content management. Journal of Database Marketing & Strategy
Management
Alvesson, M & Sköldberg, K (2008) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Studentliteratur, Lund
Andersson, H (2014) Skriva i sociala medier i händelse av kris Örebro Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB)
Barreto, Ana Margarida (2014) The word-of-mouth phenomenon in the social media era. New
University of Lisbon.
Berry, L (2002) Relationship Marketing of Services Perspectives from 1983 and 2000.
Journal of Relationship Marketing
Blythe, J (2006) Essdentials of Marketing Communications. Pearson Education Limited,
Essex
Botha, Elsamari & Reyneke Mignon (2013) To Share or not to share: the role of content and
emotion in viral marketing. Journal of Public Affairs
Bryman, A. & Cramer, D. (2009). Quantitative Data Analysis with SPSS 14, 15 & 16; A
Guide for Social Scientists. East Sussex; Storbritannien. Routledge.

Bryman, A & Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Malmö
Carlsson, L (2012) marknadsföring och kommunikation I sociala medier: Givande dialoger,
starkare varumärke, ökad försäljning . Kreafon, Göteborg
Carlsson, L (2011) Nya tiders varumärken – varumärkesbyggande kommunikation på den
sociala webben. Kreafon, Göteborg

68

Carlsson, L (2010) sociala medier – en lathund: Guide till Facebook, LinkedIn, Twitter,
bloggar med mera. Kreafon, Göteborg
Chaffey, D, Ellis-Chadwick F, Mayer, F, Johnston, K (2009) Internet Marketing: Strategy,
Implementation and Practise, Prentice Hall, Essex
Chaffey, D. & Smith, P.R. (2013) Emarketing excellence- planning and optimizing
your digital marketing. 4th edition. London. Routledge.
Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C & Haglund, L (2010) Marknadsundersökning: en
handbok. Studentlitteratur, Lund
Clark,M. & Melancon,J. (2013)The influence of social media invenstment on relational
outcomes: a relationship marketing perspective, International Journal of marketing studies,
Vol. 5 Issue 4, p. 132--‐142

Coombs, W. Timothy. (2007) Protecting Organization Reputations During a Crisis: The
Developement and Application of Situational Crisis Communication. Corporate Reputation
Review [Online] 10, 163–176.
Duncan, T. & Moriarty, S (1998) A Communication-Based Marketing Model for Managing
Relationships. Journal of Marketing
Eriksson, M (2009) Nätens kriskommunikation. Studentlitteratur, Lund
Evans, L (2010) Social Media Marketing. Que Corporation, US, Indianapolis
Evans, D. (2012) Social media marketing, An hour a day. John Wiley & Sons
Evans, D. & McKee, J. (2010) Social media marketing. [electronic resource] : the
next generation of business engagement. Wiley Technology Pub, Hoboken, NJ
Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Larsson, Lars-Åke (2009) Kriskommunikation. Malmö.
Liber.
Falkheimer, J. & Heide, M. (2011). Strategisk kommunikation : forskning och praktik.
Studentlitteratur, Lund
Ford, D, Gadde L-E, Håkansson, H, Snehota, I (2006) The Business Marketing Course –
Managing in Complex Networks. John Wiley & Sons, Ltd
69

Fulgoni, Gian M. & Lipsman, Andrew (2015) Digital Word of Mouth And Its Offline
Amplification. Journal of Advertising Research.

Grönroos, C (2008) Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i
servicekonkurrensen. Liber, Malmö
Gummesson, E (2002) Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Liber, Malmö
Gummesson, E (2012) Total Relationship Marketing. Routledge, New York
Heide, M, Johansson, C, Simonsson, C. (2005). Kommunikation & Organisation. Malmö,
Liber.
Herbert, I & Englund Hjalmarsson, H (2012) Språket i sociala medier. Prodicta förlag,
Stockholm
Kietzmann, J, H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre. B.S. (2011). Social media? Get
serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons,
54:3. S. 241–251.
Kotler, P & Armstrong G (2004) Marketing: an introduction, 7e. Pearson Education Inc, New
Jersey
Kotler, P (1999) Kotlers marknadsföring. Liber, Malmö
König, S (2012) Kundrelationer i sociala medier. Liber, Malmö
Leigert, L (2013) marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Kreafon, Göteborg
Mount, M., & Garcia Martinez, M. (2014). Social Media: A TOOL FOR OPEN
INNOVATION. California Management Review, 56(4), 124-143.
Muntinga, D. G., Moorman, M. & Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs:
Exploring motivations for brand-related social media use. International Journal
of Advertising: The Review of Marketing Communications 30(1), 13-46.

Olsson, H & Sörensen, S (2011) Forskningsprocessen. Liber, Stockholm
Palmatier, Robert W, Jarvis, Cheryl Burke, Bechkoff, Jennifer R, Kardes, Frank R (2009) The
Role of Customer Gratitude in Relationship Marketing. Journal of Marketing
70

Patel, R & Davidson, Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra, och
rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund
Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A., Ognibeni,B., Pauwels, K. (2013) Social Media Metrics — A
Framework and Guidelines for Managing Social Media. Journal of interactive marketing.
27:4. S. 281-289.
Rodriguez, M, Peterson, R. M, & Krishnan, V (2012) Social media’s influence on business to
business sales performance. Journal of Personal Selling & Sales Management
Spenner, P. (2012). Marketers Have It Wrong: Forget Engagement, Consumers Want
Simplicity. Forbes. 2 juli. http://www.forbes.com/sites/patrickspenner/2012/07/02/marketershave-it-wrong-forget-engagement-consumers-want-simplicity
Steinman, Melissa Landau & Hawkins, Mikhia (2010) When Marketing Through Social
Media, Legal Risks Can Go Viral. Intellectual Property & Technology Law Journal
Ström, P (2010) Sociala Medier: Gratis marknadsföring och opinionsbildning, Liber, Malmö
Weber, L (2009) Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build
Your Business. John Wiley Sons, Hoboken, New Jersey
Yin, R (2007) Fallstudier: design och genomförande. Liber, Stockholm
Yin, R (2013) Kvalitativ forskning från start till mål. Studentlitteratur, Lund

Internetkällor
http://www.7-eleven.se/om-oss/
https://hootsuite.com/products/platform/social-media-analytics
https://hootsuite.com/products/platform/social-media-collaboration
https://hootsuite.com/products/platform/social-media-engagement
https://hootsuite.com/products/platform/social-media-listening
https://hootsuite.com/solutions/social-marketing
https://hootsuite.com/solutions/social-media-management
71

http://liseberg.se/sv/hem/Sidfot/Om-Liseberg/
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
https://www.pressbyran.se/om-oss/affarside/
https://www.pressbyran.se/om-oss/etablering/
https://www.pressbyran.se/om-oss/historia/
https://www.pressbyran.se/om-oss/organisation/
http://www.volvocars.com/se/top/about/corporate/pages/default.aspx
https://www.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/?ut_source=header

72

Intervjuguide (företag)
1. Varför använder ni er av sociala medier?
2. Vilka mål har ni med de sociala medier ni använder er av?
3. Hur ofta använder ni er av sociala medier?
4. Vad är kommunikation för dig?
5. Jobbar du enbart med sociala medier eller har du även andra arbetssysslor?
6. Är arbetet planerat eller spontant?
7. Känner ni av att kunderna kan tycka att ni är för mycket eller för lite aktiva på
sociala medier och i så fall varför?
8. Används de olika nätverken tillsammans eller enbart var för sig?
9. Ser budskapet likadant ut bland de olika sociala medierna, eller skiljer sig
budskapet åt mellan de olika nätverken?
10. På vilket sätt arbetar ni för att kunderna skall få upp ögonen för er på de sociala
medier ni befinner er på?
11. Vad har ni för relation med de som följer er på sociala medier?
12. Hur försöker ni tillgodose kundernas olika behov när ni lägger upp information,
bilder och videos på sociala medier?
13. Svarar ni på kunders inlägg när det gäller både ris och ros?
14. Svarar ni på allt eller väljer ni ut dem inlägg som ni svarar på?
15. Är det viktigt att kunderna bidrar med t.ex. kommentarer och i så fall varför är
det viktigt att ha en dialog med era kunder?
16. Flyttar ni konversationen ibland från sociala medier till mer traditionella kanaler
som mejl och telefon då t.ex. inte är lämplig att föra inför en öppen ridå?
17. Händer det att ni tar bort eller rapporterar kunders inlägg, i så fall varför?
18. Har ni haft s.k. ”troll” som kommenterat på de sociala nätverken och i så fall hur
har ni hanterat detta eller hur skulle ni hantera dessa om de dyker upp?
19. Känner ni att sociala medier stärker relationen till kunderna och i så fall på
vilket sätt?
20. Har ni haft någon krissituation och i så fall hur har ni hanterat denna?
21. Hur tror ni att kunderna uppfattar er?
22. Hur jobbar ni för att bli bättre?
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23. Mäter ni vilket resultat och utfall sociala medier ger och i så fall hur?
24. Hur ofta mäter ni resultatet?

Surveyundersö kning
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