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SAMMANFATTNING 

Titel: Kundlojalitet via sociala medier  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Erika Edorsson & Johanna Ström 

Handledare: Akmal Hyder 

Datum: 2018 - juni 

 

Syfte: Syftet är att utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit öka förståelsen 

för hur tjänsteföretag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. 

  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod och präglas av en induktiv 

forskningsansats. Studiens data är insamlad genom elva semistrukturerade intervjuer som bearbetats 

genom tematisk analys. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att samtliga företag arbetar med kundlojalitet på sociala medier 

utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Att besvara kommentarer och 

hålla hög svarsfrekvens var de främsta arbetssätten som framkom under faktorn kundnöjdhet. 

Tävlingar, inlägg som väcker känslor och säsongsbaserade inlägg användes för att skapa 

kundengagemang. I arbetet med tillit visar företagen upp sitt hållbarhetsarbete och arbetar för att 

minska osäkerhet. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien teoretiska bidrag är en ökad förståelse för hur tjänsteföretag arbetar 

med kundlojalitet utifrån de tre aspekterna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Studien har 

även bidragit på ett praktiskt plan genom att belysa för tjänsteföretag vilka arbetssätt som kan vara 

bra att använda sig av i arbetet mot att skapa kundlojalitet via sociala medier. 

 

Förslag till vidare forskning: För att upplysa företag ytterligare om hur de kan arbeta på sociala 

medier för att skapa kundlojalitet anser vi att vidare forskning kan utföras från ett kundperspektiv. 

Detta kan bidra med information från en ny synvinkel och även styrka resultatet av denna studie. Vi 

ser även att forskare i framtiden kan utvidga den geografiska avgränsningen för ett mer 

generaliserbart resultat.  

 

 Nyckelord: sociala medier, kundlojalitet, kundnöjdhet, kundengagemang, tillit 
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ABSTRACT 

Title: Customer loyalty through social media  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Erika Edorsson & Johanna Ström 

Supervisor: Akmal Hyder 

Date: 2018 – June 

 

Aim: The purpose of this study is to increase the understanding of how service companies work 

with customer loyalty on social media based on the three factors customer satisfaction, customer 

engagement and trust.  

 

Method: The study was conducted by using qualitative research method and is characterized by an 

inductive research approach. The data was collected through eleven semistructured interviews 

processed through thematic analysis. 

Result & Conclusions: The study shows that the companies work with customer loyalty on social 

media based on the three factors customer satisfaction, customer engagement and trust. Responding 

to comments and keeping a high response rate were the main ways of working with customer 

satisfaction. Competitions, posts that raise feelings and season-based posts were used to create 

customer engagement. In the work of trust, companies show off their sustainability efforts and work 

to reduce uncertainty. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution of the study is an increased understanding 

of how service companies work with customer loyalty based on the three aspects customer 

satisfaction, customer engagement and trust. The study has also contributed on a practical level by 

highlighting ways of working that may be useful for service companies when creating customer 

loyalty through social media. 

Suggestions for future research: In order to inform companies about how they can work on social 

media to create customer loyalty, we believe that further research can be based on the main ways of 

working that appeared from our study and examine these more in depth. We also suggest that 

researchers in the future can carry out our study from a customer perspective to strengthen the 

results of this study.  

Key words: social media, customer loyalty, customer satisfaction, customer engagement, trust 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi introducera bakgrunden till det problem vi valt att studera. 

Problemdiskussionen redogör därefter för vikten av kundlojalitet, hur denna kan relateras till sociala 

medier och varför vidare forskning behövs inom detta område. Avslutningsvis presenteras studiens 

syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av sociala medier har resulterat i en av de största förändringarna någonsin i människans 

sätt att interagera med varandra (Tiago & Verissmo, 2014). Relationsskapandet har flyttats från den 

riktiga till den virtuella världen, vilket följaktligen sammanfört människor från hela världen (ibid.). 

Sociala medier är en plats där konsumenter har möjlighet att uttrycka sig, hålla sig uppdaterade om 

vad som händer runt omkring dem och följa människor eller varumärken som de finner intressanta 

(Dong-Hun, 2010). Patterson (2012) menar att sociala medier även resulterat i att konsumenter kan 

hjälpa till att bygga upp varumärken genom att dela information och åsikter kring dessa, men även 

genom att interagera direkt med varumärket genom komplimanger, klagomål eller frågor. 

  

Då majoriteten av dagens konsumenter engagerar sig i sociala medier är det av vikt att företagen gör 

likaså (Tiago & Verissmo, 2014). Sociala medier har blivit en plats där företag kan nå ut med sin 

marknadsföring till ett större antal konsumenter än vad som tidigare var möjligt, vilket lett till att 

sociala medier blivit en av de mest populära marknadsföringskanalerna hos många företag (Shaikh, 

Siddiqui, Vasatkar, Jagtap & Sankpal, 2016). Utöver detta innebär marknadsföring via sociala medier 

även en väldigt låg kostnad för företagen till skillnad från andra marknadsföringsalternativ, vilket är 

ytterligare en anledning till varför allt fler företag markerar sin existens på sociala medier (Gamboa 

& Goncalves, 2014). 

  

En av världens största plattformar som finns tillgänglig på sociala medier är Facebook som i början 

av 2018 hade 2,2 miljarder aktiva användare varje månad (Facebook, 2018). Gamboa och Goncalves 

(2014) menar att Facebook kan ses som ett verktyg som har stor möjlighet att utveckla ett företags 

verksamhet. Om företag lyckas använda detta verktyg på rätt sätt kan de dessutom uppnå 

kundlojalitet. Vidare förklarar de att företag därför måste veta vilka faktorer som är viktigast i arbetet 

mot kundlojalitet för att på ett enklare och mer effektivt sätt kunna uppnå detta. Följaktligen är en av 

dagens stora utmaningar för företag att skapa kundlojalitet över sociala medier, och framförallt genom 

Facebook (Gamboa & Goncalves, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion 

Hur företag skapar och bibehåller lojalitet bland sina kunder är ett av de mest centrala teman som 

under en mycket lång tid har undersökts av marknadsförare (Erdogmus & Cicek, 2012). Detta 

eftersom att det kan ses som en företagsstrategi som skapar konkurrensfördelar (Grönroos, 2009). 

Dessutom kostar det mindre att behålla lojala kunder än vad det gör att skaffa nya (Reichhelt, 2001). 

Zaman, Bibi, Arshad och Shahzad (2012) förklarar att företag vill uppnå lojalitet bland sina kunder 

för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad och lönsamhet. Således menar de att kundlojalitet 

kommer att förbli ett viktigt och diskuterat ämne även i framtiden. Det menar även Grönroos (2009) 

som vidare redogör för att det är en utmaning för företag att skapa lojala kunder varpå detta är ett 

område som kräver ytterligare forskning. 

  

Den tidigare forskningen har kartlagt flertalet faktorer som visats kunna bidra till kundlojalitet. Tre 

av de vanligast förekommande som dessutom har påvisats kunna skapa kundlojalitet över sociala 

medier är kundnöjdhet (Gamboa & Golcalves, 2014; Kim & Lee, 2011; Lewin, 2009), 

kundengagemang (Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström, 2012; Kaplan & Haenlein, 2010) och 

tillit (Chaudhuri & Holbrook, 2001; Chiu, Huang & Yen, 2010; Gamboa & Goncalves, 2014). 

Kundnöjdhet kan förklaras som en upplevelse som varit lika bra eller bättre än vad en kund förväntat 

sig (Hunt, Arnett & Madhavaram, 2006) och kan ses som ett av de viktigaste resultaten inom 

marknadsföring (Taghizadeh, Taghipourian & Khazaei, 2013). Den andra faktorn är engagemang och 

kan förklaras som något som mäter styrkan på ett företags kundrelationer baserat på kundernas 

känslomässiga och rationella band med företaget (McEwen, 2004). Den sista faktorn, tillit, beskriver 

hur villig en konsument är att förlita sig på företagets förmåga att utföra dess angivna funktion 

(Chaudhuri & Holbrook, 2001). 

  

En bransch där både skapandet och bibehållandet av kundlojalitet värderas högt är tjänstebranschen 

(Ganesh, Arnold & Reynolds, 2000). Detta i och med att tjänstebranschen kännetecknas av en hög 

konkurrens varpå företagen ständigt måste se till att de sticker ut bland konkurrenterna genom att 

leverera det högsta värdet till kunderna. Kunderna har möjlighet att välja mellan de företag som 

erbjuder de bästa alternativen och kommer följaktligen bli lojala gentemot de företag som erbjuder 

de bästa tjänsterna (Chen, 2014). 

  

Nyckeln till en långsiktig lönsamhet för företag är att förstå hur de kan uppehålla lojalitet (Bolton, 

Lemon & Verhoef, 2004), vilket i allt större utsträckning sker med hjälp av sociala medier (Erdogmus 

& Cicek, 2012). Trots att företag förstår vikten av att vara aktiv i sociala medier så vet de inte hur det 
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kan göras på ett effektivt sätt (Crittenden, Hanna & Rohm, 2011). Det här konstaterar även Nisar och 

Whitehead (2016) och Yoshida, Gordon, Nakazawa, Shibuya & Fujiwara (2018) som menar att det 

finns obesvarade frågor kring hur företag kan förbättra kundlojalitet genom sociala medier, och att 

detta område kräver vidare forskning. 

  

Då företag har mycket att vinna på att skapa samt upprätthålla lojala kunder anser vi det vara viktigt 

att bidra till att besvara dessa frågor. Detta vill vi göra genom att se hur företag arbetar med 

kundlojalitet via sociala medier. I och med att tidigare forskning fastställt att faktorerna kundnöjdhet, 

kundengagemang och tillit har ett starkt samband med kundlojalitet vill vi därav öka förståelsen för 

hur företag använder sig av dessa på sociala medier för att skapa kundlojalitet.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit öka förståelsen för hur 

tjänsteföretag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. 

 

1.4 Avgränsning 

Då vi valt att studera kundlojalitet utifrån ett företagsperspektiv avgränsar vi oss därmed från 

kundernas synsätt. Vi kommer även att avgränsa studien genom att enbart fokusera på företagens 

arbete för att skapa kundlojalitet över den sociala medie-plattformen Facebook. Detta i och med att 

Facebook är en av de största sociala medierna idag och mycket av interaktionen mellan företag och 

kunder sker via denna plattform. Således blir det dessutom naturligt för oss att avgränsa oss till företag 

inom tjänstebranschen med aktiva Facebook-sidor för att kunna utföra vår studie. 

 

https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55121845600&zone=
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=52763667800&zone=
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200964172&zone=
https://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200962071&zone=
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1.5 Disposition 

 

Figur 1. Översikt över disposition. Egen konstruktion.  

 

  

Introduktion

Teoretisk 
referensram

Metod

Empiri och 
analys

Slutsats och 
bidrag

Detta kapitel presenterar en bakgrund till studien som följs av 

problemdiskussion, syfte, avgränsningar samt disposition för att 

introducera studiens ämnesområde. 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till 

grund för studiens empiriska undersökning samt analys. 

Referensramen är uppbyggd kring kundlojalitetens tre faktorer 

kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. 

I empirin presenteras resultaten från de semistrukturerade 

intervjuerna utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang 

och tillit. Detta följs av en analys där empirin kopplas samman med 

teori från den teoretiska referensramen. 

Metodkapitlet redogör för de metodval som används i studien. 

Därefter diskuteras studiens kvalitetskriterier, metodkritik samt de 

etiska övervägandena vi beaktat.  

  

I det avslutande kapitlet redogör vi för studiens slutsats och därefter 

presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis 

ger vi förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 
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 2. Teoretisk referensram 

Det teoretiska kapitlet kommer att presentera relevant teori för studien. Således redogör följande 

kapitel för tidigare forskning inom området som berör sociala medier samt kundlojalitet som bryts 

ner i faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Under vardera faktor redogör vi för dess 

koppling till kundlojalitet samt hur tidigare forskning fastställt att företag kan arbeta med faktorn via 

sociala medier.   

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier håller på att förändra vår värld (Agnihotri, Dingus, Hu & Krush, 2016). Enligt Wang 

och Gon Kim (2017) har nätverkandet via sociala medier ökat snabbt under de senaste årtiondena 

vilket bidragit till ett ökat intresse för företag att marknadsföra sig via sociala medier. Vidare 

beskriver de att detta lett till att chefer blivit mer bekväma och aktiva med att inkludera sociala nätverk 

som en del av deras integrerade marknadskommunikation. Avlonitis och Panagopoulos (2010) menar 

att användandet av sociala medier i syfte att interagera med konsumenter är en naturlig utveckling för 

företag för att utöka kommunikationen med sina konsumenter. Vidare förklarar Andzulis, 

Panagopoulos och Rapp (2012) att företag kontinuerligt bör använda sociala medier som en del i 

deras kommunikation. Det tillåter säljaren att engagera, interagera och skapa relationer med 

konsumenterna (ibid.). 

  

Till följd av sociala mediers framväxt har företag även fått möjlighet att nå ut till miljontals 

konsumenter samtidigt, vilket möjliggör för information att spridas snabbt (Gamboa & Goncalves, 

2014). Följaktligen menar Dong-Hun (2010) att sociala medier kan ses som ett verktyg som kräver 

väldigt låga investeringar jämfört med andra typer av marknadsföringskommunikationer. Således 

skapar användandet av sociala medier fördelar för både stora och små företag, varför företag i allt 

större utsträckning markerar sin existens på sociala medier (Gamboa & Goncalves, 2014). 

 

Erdogmus och Cicek (2012) beskriver att marknadsföring via sociala medier skiljer sig från de 

traditionella marknadsföringsmetoderna på så sätt att det kräver en speciell uppmärksamhet och 

strategiutveckling från företagets sida för att skapa lojalitet gentemot varumärket. Dessutom är 

marknadsföring via sociala medier mer uppriktig i sin kommunikation mot konsumenterna, då företag 

försöker visa betydelsen av varumärket snarare än att försöka styra över dess image (Erdogmus & 

Cicek, 2012). 
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Sociala medier består av flera olika plattformar såsom sociala nätverk, webbloggar och 

diskussionsforum. Dock förknippas sociala medier främst med populära internetbaserade 

applikationer, däribland Facebook, Youtube och Twitter (Laroche, Habibi & Richard, 2012). 

2.1.1 Facebook 

Facebook en av världens största sociala medie-plattformar som finns tillgänglig för alla typer av 

företag (Gamboa & Goncalves, 2014). Facebook beskrivs även vara en av de mest besökta 

webbsidorna i majoriteten av världens länder, med 2,2 miljoner aktiva användare varje månad 

(Facebook, 2018). Följaktligen har Facebooks popularitet även lockat uppmärksamhet från 

företagsvärlden vilket har fått flera företag att marknadsföra sig via plattformen (Chen, 

Papazaferiopoulou, Chen, Duan & Liu, 2014). Detta sker bland annat genom de företagssidor som 

Facebook låter företag skapa i syfte att marknadsföra sig själva (Chen et al., 2014). 

  

Utöver marknadsföringsmöjligheter har Facebook dessutom skapat nya möjligheter för företag att 

uppnå kundlojalitet (Gamboa och Goncalves, 2014). Genom en dynamisk interaktion med sina följare 

kan företag stärka relationen med sina kunder, vilket har stor påverkan på lojaliteten (ibid.). Således 

är den senaste utmaningen för företag att skapa kundlojalitet över sociala medier, speciellt över 

Facebook (ibid.). 

 

2.2 Kundlojalitet 

Nisar och Whitehead (2016) beskriver att det finns mycket litteratur som diskuterat samt undersökt 

begreppet kundlojalitet. Trots detta har det varit svårt att tydligt definiera dess exakta innebörd, varpå 

den tidigare forskningen har kommit upp med flertalet definitioner (Bowen & Chen, 2001). Chirico 

och Presti (2008) beskriver kundlojalitet som en kunds benägenhet att välja ett varumärke framför ett 

annat för att fylla ett specifikt behov. Oliver (1999) förklarar det istället som ett djupt engagemang 

där kunden konsekvent gynnar eller gör återköp av en föredragen produkt eller service, medan Dick 

och Basu (1994) menar att kundlojalitet är styrkan på relationen mellan en individs attityder och 

upprepade stöd mot ett företag. 

  

Den mest centrala drivkraften bakom ett företags marknadsföringsaktiviteter är ofta utveckling, 

vidhållande eller ökning av kunders lojalitet gentemot företagets produkter eller service (Dick & 

Basu, 1994). Zaman et al. (2012) menar att företag vill uppnå lojalitet bland sina kunder då detta 

säkerhetsställer företagets långsiktiga överlevnad. Därför menar de att kundlojalitet kommer att förbli 



 

7 

 

ett viktigt och diskuterat ämne inom forskningen. Fördelarna och vikten av att attrahera samt behålla 

lojala kunder för ett företag beror på det faktum att kundlojalitet följs av lönsamhet (Reichheld, 1996). 

  

Mycket av den tidigare forskningen instämmer i att kundlojalitet kan kopplas till lönsamhet (Nisar & 

Whitehead, 2016; Duffy, 2003; Reichheld & Schefter, 2000). Det är allmänt känt att kundlojalitet och 

lönsamhet är positivt relaterade till varandra (Bowen & Chen, 2001). Lam, Shankar, Erramilli och 

Murthy (2004) menar att lojala kunder bidrar till en stadig intäkt till företag då de återkommer till 

varumärket, vilket därav även minskar risken för att företag förlorar konsumenter till dess 

konkurrenter. Således beskriver Rauyruen och Miller (2007) att företag har mycket att vinna på att 

skapa samt upprätthålla lojala kunder. Även Reichheld och Schefter (2000) redogör för de finansiella 

fördelarna och menar att kundlojalitet är en ekonomisk nödvändighet. Dessutom påstår de att lojala 

kunder regelbundet hänvisar nya kunder till företagen, vilket innebär en ytterligare vinstkälla för 

företagen. Skapandet och vidhållandet av kundlojalitet är inte ett sätt för att försöka öka vinsten, det 

är grundläggande för företagens överlevnad (Reichheld & Schefter, 2000). 

  

Inom den tidigare forskningen har forskare tagit fram flera faktorer som bidrar till kundlojalitet. Tre 

återkommande faktorer som har visat sig ha stor påverkan på kundlojalitet är kundnöjdhet, 

kundengagemang och tillit. Nedan visas en översikt över tidigare forskning som visat på kopplingen 

mellan kundlojalitet och faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. 

 

Faktorer kopplade till kundlojalitet 

 

Författare 

Kundnöjdhet Gamboa & Goncalves, 2014; Kim & Lee, 2011; 

Lewin, 2009; Zaman et al., 2012 

 

Kundengagemang Gummerus et al., 2014; Kaplan & Haenlein, 2010; 

So, King, Sparks & Wang, 2016; Sprott, Czellar & 

Spangenberg, 2009; Vivek, Beatty & Morgan, 2012; 

Zaman et al., 2012 

 

Tillit Akbar & Parvez, 2009; Chaudhuri & Holbrook, 

2001; Chiu, Huang & Yen, 2010; Gamboa & 

Goncalves, 2014; Islam, 2008; Kuusik, 2007; Luarn 

& Lin, 2003; Pirc, 2008 

 

Tabell 1. Översikt över tidigare forskning som visar på kopplingen mellan kundlojalitet och 

faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Egen konstruktion. 
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2.3 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet kan beskrivas som en upplevelse som varit minst lika bra som en kund förväntat sig att 

den ska vara (Blanchard & Galloway, 1994, Hunt et al., 2006). Enligt Taghizadeh, Taghipourian och 

Khazaei (2013) är kundnöjdhet ett av de viktigaste resultaten inom marknadsföring. De menar att 

forskning kring kundnöjdhet har bevisat att kundernas tidigare erfarenhet av ett företag kan påverka 

hur de beter sig och reagerar även i ett nuvarande skede. Vidare påstår Taghizadeh et al. (2013) att 

flera forskare är överens om att en kunds tidigare nöjdhet även har stort inflytande på deras nuvarande 

nöjdhet. 

  

Som tidigare nämnt finns det en positiv relation mellan kundnöjdhet och kundlojalitet (Lewin, 2009; 

Kim & Lee, 2011). Enligt Zaman et al. (2012) arbetar företag inte bara för att uppnå kundnöjdhet, 

utan även för att göra kunderna nöjda i syfte att öka kundlojaliteten. Detta då de menar att kundnöjdhet 

är en bidragande faktor till kundlojalitet. Lewin (2009) anser att kundnöjdhet både påverkar en 

organisations nuvarande och framtida prestanda. Han menar även att tidigare forskning visar att 

kundnöjdhet är en viktig källa för företag när det kommer till att skapa konkurrensfördelar, vilket ofta 

leder till kundlojalitet. 

2.3.1 Kundnöjdhet via sociala medier 

Gu och Ye (2014) menar att företagens första steg in i sociala medier har varit att de svarar på 

kundernas kommentarer om företaget eller deras produkter och tjänster. Vidare beskriver de att dessa 

svar är effektiva när det kommer till att förbättra kundnöjdheten hos missnöjda kunder. Företag kan 

med andra ord påverka kundernas åsikter om företaget genom hur de besvarar deras kommentarer på 

sociala medier. Kunder som framför kritik eller missnöje på sidan bör bemötas och besvaras 

omgående av företaget, om kunden hänvisas vidare till företagets kundtjänst finns risken att missnöjet 

ökar ytterligare (Gamboa & Goncalves, 2014). Del Rio-Lanza, Vazquez-Casielles och Diaz-Martin 

(2009) påstår att det inte är erfarenheter med företagens produkter eller tjänster som bidrar till om 

kunder är nöjda eller inte. Istället menar Smith, Bolton och Wagner (1999) att det är hur företagen 

bemöter och svarar på deras kommentarer som bidrar till hög eller låg kundnöjdhet. 

  

Även Agnihotri et al. (2016) belyser vikten av att interagera med sina kunder i syfte att uppnå 

kundnöjdhet. I deras studie framkom att användandet av sociala medier indirekt kan påverka 

företagets svarsfrekvens gentemot kunderna, och att svarsfrekvensen är positivt relaterad till 

kundnöjdhet. Vidare beskriver de att företag därav behöver vara tillgängliga för deras kunder på 

sociala medier. Agnihotri et al. (2016) nämner dock att ett företags användande av sociala medier inte 



 

9 

 

automatiskt bidrar till kundnöjdhet. Således måste företaget fundera över om de vill expandera denna 

resurs och i så fall ta tid från sina anställda för att göra användandet av sociala medier till en del av 

deras arbete, och även bestämma i vilken utsträckning detta ska ske (ibid.). 

 

2.4 Kundengagemang   

Engagemang är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet inom flera akademiska ämnesområden, 

men det är först nyligen som begreppet även har integrerats i marknadsföringslitteraturen (Leeflang, 

2011). Kundengagemang är nivån av en individs deltagande och koppling till ett företags erbjudanden 

eller företagsrelaterade aktiviteter, som antingen kunden eller företaget initierar (Vivek et al, 2012). 

Vivek et al. (2012) beskriver att kundengagemang kan yttra sig kognitivt, affektivt, beteendemässigt 

eller socialt. De kognitiva samt affektiva elementen i kundengagemang representeras av kundernas 

känslor och erfarenheter, medan de beteendemässig och sociala elementen motsvarar de nuvarande 

och potentiella kundernas deltagande, både inom och utanför situationen där engagemanget tar plats. 

  

Kundengagemang kan öka både lojalitet samt inköpsbeslut, detta till följd av en kombinerad effekt 

av den psykologiska och den interaktiva upplevelsen kopplade till varumärket (So et al., 2016). Sprott 

et al. (2009) nämner att kundengagemang kring ett varumärke kan påverka aspekter som är relaterade 

till kundens varumärkeskännedom, varumärkesuppfattningar och varumärkesattityder vilket därmed 

även påverkar kundens varumärkeslojalitet. Då kundengagemang kan leda till att kunder föredrar 

specifika företag framför andra kan denna typ av engagemang även resultera i att kunderna känner 

mer lojalitet inför dessa företag (Vivek et al., 2012). 

 

I en studie utförd av Vivek et al. (2012) studerades kundengagemang från både ett företagsperspektiv 

och ett kundperspektiv. I studien framkom att företag inte bara måste anpassa engagemangets 

omfattning efter sina nuvarande kunder, utan de bör även ta hänsyn till sina potentiella kunder. Vidare 

framkom att det är viktigt för företag att förstå kundernas engagemang kring varor, tjänster och 

aktiviteter. Engagemanget i sig innebär inte nödvändigtvis att kunderna måste vara högt involverade, 

utan även ett lågt involverande kan anses högt engagerande för kunderna (ibid.). Vivek et al. (2012) 

nämner dock att engagemanget från företagets sida måste sträcka sig utöver sponsringar och reklam, 

och istället låta fokus ligga på att skapa tillfällen för att interagera med kunderna. 

2.4.1 Kundengagemang via sociala medier 

Att bygga upp kundernas engagemang kräver att företagen utnyttjar nya tekniker och verktyg för att 

bättre kunna förstå och betjäna sina kunder (Sashi, 2012). Ett av dessa verktyg är sociala medier där 
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företag har möjlighet att nå kunder i en större räckvidd (ibid.). Sashi (2012) beskriver att sociala 

medier inte bara tillåter företag att dela och utbyta information med sina kunder utan även låter 

kunderna dela och utbyta information med varandra, vilket följaktligen bidrar till ett ökat 

kundengagemang. Det här skapar en möjlighet för företag att utveckla kontakter med både befintliga 

såväl som nya kunder (ibid.). 

  

För att kunna uppmuntra till kundengagemang krävs det att företagen känner sina kunder och vet vad 

som engagerar dem. Mangold och Faulds (2009) påstår att kunder är mer engagerade mot produkter 

och företag när de får möjlighet att lämna feedback. Feedbacken kan vara allt ifrån kritik eller 

hyllningar till användbara tips och förslag. Detta är något som Mangold och Faulds (2009) hävdar 

kan leda till att kunderna känner en känsla av samhörighet, vilket leder till en ärlig och öppen 

kommunikation mellan kund och företag som i sin tur bidrar till att kundernas engagemang förbättras. 

Vidare nämner de att företag även kan använda sig av tävlingar i syfte att skapa kundengagemang, då 

de förklarar att tävlingar där kunderna exempelvis själva får vara med och rösta fram vinnaren på 

sociala medier ger följarna en känsla av makt och engagemang. Att tävlingar kan bidra till 

kundengagemang styrks av Baird och Parasnis (2011) som menar att kunderna inte i första hand 

engagerar sig i ett företag för att känna sig kopplade till företaget eller skapa en relation. Istället 

handlar det om att de vill uppnå ett materiellt värde (ibid.). 

  

Tidigare forskning har även fastslagit att kundernas känslor kan kopplas till i vilken utsträckning 

konsumenterna engagerar sig i ett företag. Dobele, Lindgreen, Beverland, Vanhamme och van Wijk 

(2007) menar att ett företags produkter eller tjänster ska vara intressanta och roliga, men framförallt 

väcka känslor hos kunderna för att engagera dem. Vidare utvecklar de att när företag väcker känslor 

hos sina kunder så är kunderna mer benägna att engagera sig och prata om produkten eller tjänsten. 

 

2.5 Tillit 

Tillit gentemot ett företag kan förklaras som hur villig en konsument är att förlita sig på företagets 

förmåga att utföra dess angivna funktion (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Enligt Laroche, Habibi, 

Richard och Sankaranarayanan (2012) blir denna definition extra tydligt i situationer som 

kännetecknas av osäkerhet från kundernas sida. Detta eftersom att en osäker kund tenderar att känna 

lägre tillit gentemot ett företag. Flera forskare hävdar att tillit gentemot ett företag kan kopplas till 

minskad osäkerhet bland kunderna (Laroche et al., 2012; Chiou & Droge, 2006).  
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Tillit har en betydande påverkan på ett företags kundlojalitet, då tillit anses vara en källa för att skapa 

förtroende hos konsumenter (Akbar & Parvez, 2009; Kuusik, 2007; Luarn & Lin, 2003). Delgado-

Ballester och Munuera-Alemán (2001) menar att tillit betraktas som en grundläggande faktor hos de 

företag som avser att skapa starka och långsiktiga relationer. Att arbeta för att kunderna ska känna 

tillit gentemot ett företag ökar sannolikheten för att de dessutom vill gynna företaget genom att handla 

hos dem och slutligen utveckla lojalitet gentemot varumärket (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Således 

anser Liu, Lee, Liu och Chen (2018) att företag måste veta hur man skapar tillit gentemot sitt 

varumärke för att nå framgång med sin marknadsföring. Tidigare forskning har kartlagt olika sätt för 

hur företag kan skapa tillit. Choi och La (2013) hävdar bland annat att ett företags arbete med 

Corporate Social Responsibility (CSR) bidrar till en ökad tillit bland kunderna eftersom att det kan 

hjälpa till att skapa en positiv bild av företaget. 

 

2.5.1 Tillit via sociala medier 

Laroche et al. (2012) hävdar att företag kan öka lojaliteten via sociala medier, vilket sker genom att 

först skapa ett förtroende. Sociala medier hjälper företag att sprida information till kunderna och det 

är bevisat att interaktion är en viktig nyckel för att bygga upp ett förtroende (Laroche et al., 2012). 

Följaktligen underlättar sociala medier dessutom upprätthållandet av långsiktiga och nära relationer 

mellan företag och konsumenter, vilket minskar risken för att tappa relationen med sina konsumenter, 

som istället är vanligt inom offline-miljöer (Ba, 2001). Dessa starka relationer som kan uppnås med 

hjälp av sociala medier är vad som leder till tillit (Laroche et al., 2012). Enligt Agnihotri, 

Kothandaraman, Kashyap, och Singh (2012) kan företag även använda sig av sociala medier för att 

skapa ett digitalt kroppsspråk med sina kunder. Detta innebär att de via dessa medel kan interagera 

med kunderna och på så vis bygga upp ett förtroende och stärka relationerna. 

 

Hajli (2014) instämmer i att sociala medier ökar nivån av tillit gentemot ett företag till följd av 

möjligheten att interagera med kunderna. Vidare beskrivs att rekommendationer från andra kunder 

kan öka tilliten för ett företags tjänster eller produkter. Tidigare forskning har visat att kunder är mer 

intresserade av andra kunders rekommendationer än av företagens egna information om produkten 

eller tjänsten (ibid.). På det viset kan dessa interaktioner, som tillhandahålls genom sociala medier, 

öka nivån av förtroende för ett företag (ibid.). Dessa interaktioner har ökat i och med att användandet 

av sociala medier har ökat, vilket har haft en positiv effekt på tilliten gentemot företagen (ibid.). Hajli 

menar dock (2014) att kundernas sociala interaktion på sociala medier antingen kan utveckla eller 

avvisa ett förtroende för företaget, beroende på om det är positiva eller negativa rekommendationer. 
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Tidigare forskning har fastslagit att det finns ett samband mellan tillit och osäkerhet (Chiou & Droge, 

2006; Laroche et al. 2012). Tillit kan som tidigare nämnt beskrivas som en konsuments vilja att förlita 

sig på företagets förmåga att utföra den angivna funktionen (Chaudhuri & Holbrook, 2001), vilket 

blir ännu mer framträdande i situationer som kännetecknas av osäkerhet (Chiu et al., 2010). För att 

minska osäkerhet bland kunderna menar Laroche et al. (2012) att företag bland annat kan sprida 

information till kunderna via sociala medier, vilket bidrar till att de får en större vetskap om företagets 

produkter eller tjänster. Tidigare forskning har även visat att kunderna behöver känna att de blir ärligt 

och rättvist behandlade av företagen för att känna tillit gentemot dessa (Choi & La, 2013). För att 

bygga upp ett förtroende hos kunderna menar Choi och La (2013) att det dessutom är viktigt att 

kunderna känner att företaget agerar utifrån deras bästa. 

 

2.6 Teoretisk modell 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Egen konstruktion. 
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3. Metod 

Det här kapitlet ämnar att presentera de metoder och tekniker som använts för att uppnå syftet med 

studien. Vi redogör detaljerat för tillvägagångssättet som använts för att genomföra studien. 

  

3.1 Forskningsansats 

Studien utgår från en induktiv forskningsansats som förhållningssätt, vilket kännetecknas av att teorin 

är resultatet av forskningsinsatser och att forskare drar sina slutsatser utifrån observationer (Bryman 

& Bell, 2013). Vi anser att den induktiva teorin passar studien då vår teori är resultatet av 

respondenternas svar, och att dessa svar ligger till grund för förståelsen för företagens olika arbetssätt 

som vi avser skapa med studien. 

  

Den vetenskapsteoretiska tradition som studien utgår från är hermeneutiken, som enligt Starrin och 

Svensson (1994) innebär att forskare tolkar, förtydligar eller förklarar något. Inom den hermeneutiska 

traditionen betonas vikten av att skapa en större förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Starrin & 

Svensson, 1994). I och med att vi avser att skapa en större förståelse för hur företag arbetar med att 

skapa lojalitet över sociala medier anser vi att denna tradition passar studien. Denna förståelse avser 

vi att skapa genom respondenternas upplevelser och tankar. 

  

3.2 Forskningsmetod 

I studien används en kvalitativ metod då vi med vårt syfte avser att öka förståelsen för hur företag 

arbetar med sociala medier för att skapa kundlojalitet. Således kommer vi att ha ett tolkande synsätt, 

vilket Bryman och Bell (2013) påstår är inriktningen för en kvalitativ metod. Ett tolkande synsätt 

anses lämpligt när man vill åskådliggöra varför en aktör konstruerar sina handlingar på ett specifikt 

sätt (Bryman & Bell, 2013). I denna studie representeras aktören av tjänsteföretag, och det är dessa 

företags arbeten med sociala medier som vi vill belysa.  

3.3 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign vi använt i studien är en multipel fallstudie. Denna forskningsdesign passar 

studien då vi valt att studera hur flera olika företag arbetar med sina sociala medier i syfte att skapa 

kundlojalitet. Bryman och Bell (2013) menar att en multipel fallstudie ofta har som syfte att jämföra 

flera olika fall och ställa de olika resultaten från vardera fall mot varandra. Detta innebär att forskare 

kan undersöka vad som är gemensamt eller unikt för de olika fallen. Då vi avser att skapa en förståelse 

för flera företags arbetssätt anser vi att denna typ av fallstudie är lämplig. Bryman och Bell (2013) 
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beskriver att ett fall i en fallstudie kan innebära en viss plats såsom en organisation eller en arbetsplats, 

i vår studie utgörs fallen av de elva tjänsteföretag vi intervjuat. 

 

3.4 Datainsamling 

 
3.4.1 Urval av företag och respondenter 

  

Val av företag 

Vi har valt att studera hur tjänsteföretag arbetar med sociala medier i syfte att skapa kundlojalitet. 

Avgränsningen till tjänstebranschen har gjorts då Bryman och Bell (2013) rekommenderar att välja 

en bransch för att forskningen inte ska bli för stor. Vidare menar de att ett företagsurval bör göras för 

att öka trovärdigheten, varför vi valt att enbart fokusera på företag inom samma bransch. Det bidrar 

dessutom till att vi kan jämföra svaren mellan respondenterna på ett mer effektivt och tillförlitligt 

sätt. Eftersom att vi själva är lokaliserade i Gävle valde vi att kontakta tjänsteföretag inom Gävle 

kommun. Då vi inte fick kontakt med tillräckligt många tjänsteföretag i Gävle som kunde medverka 

i vår studie, och samtidigt uppfattades som relevanta för studien, utvidgades avgränsningen till Gävle 

och Uppsala. Detta då Uppsala är den största av Gävles närliggande städer vilket ökade sannolikheten 

för att tjänsteföretagen skulle ha större, mer aktiva Facebook-sidor än vad de haft om vi valt att 

utvidga avgränsningen till en mindre närliggande stad.   

  

Valet att studera tjänstebranschen grundades på att det är en bransch där kundlojalitet värderas högt. 

Därför ansåg vi att detta var en passande bransch att undersöka med hänsyn taget till studiens syfte. 

Då det finns många tjänsteföretag belägna i städerna Gävle samt Uppsala som studien avgränsats till 

ökade detta dessutom sannolikheten för att vi fick tag i tillräckligt många respondenter som ville ställa 

upp i studien. Dessutom gav det oss möjlighet att enbart välja ut respondenter som vi anser är 

relevanta för vår studie och besitter kunskap inom företagets arbete med deras sociala medier. Då vi 

syftar till att öka förståelsen för hur företag arbetar med kundlojalitet på sina sociala medier, med en 

avgränsning till Facebook, grundades valet av företag även på hur aktiva de är på sina Facebook-

sidor. Innan vi kontaktade företagen säkerställde vi därför att de är aktiva på sina Facebook-sidor.  

 

Utifrån ovanstående motiveringar delar samtliga företag i studien följande kriterier:  

• Företagen är verksamma inom tjänstebranschen 

• Företagen är belägna inom Gävle/Uppsala 

• Företagen uppdaterar sina Facebook-sidor regelbundet 



 

15 

 

 

Val av respondenter 

Alvehus (2013) påpekar vikten av att välja relevanta respondenter till undersökningen som har den 

erfarenhet eller kunskap som krävs för att kunna besvara frågorna. Därav valde vi att göra ett målstyrt 

urval. Detta innebär att urvalet sker på ett strategiskt vis då forskaren väljer ut relevanta deltagare 

som kan besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Därför lät vi våra respondenter till 

intervjuerna representeras av kommunikationschefer, marknadschefer och andra personer i ledande 

positioner som är i kontroll över företagets kommunikation på sociala medier.  

  

Anledningen till varför vi valt att enbart intervjua en respondent från respektive företag är för att 

företagens användning av sociala medier i de flesta fall hanteras av enbart en anställd. Därav hade vi 

inte fått ut mer information av att intervjua fler respondenter från samma företag. 

 

Tabell 2. Översikt över respondenter. Egen konstruktion. 

Benämning  Befattning Intervjuform Datum Längd 

Respondent 1 (R1) Kommunikationschef Telefon 10/4-2018 17 min 

Respondent 2 (R2) Verksamhetschef Telefon 10/4-2018 25 min 

Respondent 3 (R3) Informationsansvarig Telefon 11/4-2018 19 min 

Respondent 4 (R4) VD Telefon 11/4-2018 25 min 

Respondent 5 (R5) Receptionsansvarig Personlig kommunikation 12/4-2018 35 min 

Respondent 6 (R6) Marknadsansvarig Personlig kommunikation 12/4-2018 39 min 

Respondent 7 (R7) Manager Telefon 12/4-2018  25 min 

Respondent 8 (R8) Marknadskoordinator Telefon  13/4-2018 30 min 

Respondent 9 (R9) Marknadskoordinator Telefon 13/4-2018 30 min 

Respondent 10 (R10) Vice VD Telefon 18/4-2018 18 min 

Respondent 11 (R11) Avdelningsansvarig Personlig kommunikation 19/4-2018 37 min 
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3.4.2 Primärdata 

Studiens primärdata är hämtad från kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad utformning. Detta 

tillåter intervjun och respondenterna att komma in på ett djupare område och därav även skapa en 

djupare förståelse för ett specifikt ämne, vilket Eriksson och Hultman (2014) nämner som en fördel 

med kvalitativa intervjuer. Vi anser att det här är viktigt då vi med vår studie syftar till att skapa en 

djupare förståelse för hur företag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. 

  

Tre av intervjuerna genomfördes i person på respondents arbetsplats och resterande åtta via telefon. 

Vi hade en önskan om att genomföra samtliga intervjuer på respektive respondents arbetsplats då vi 

anser att detta kunnat bidra till en ännu bättre interaktion mellan oss och respondenterna. Men på 

grund av studiens tidsbegränsning och att företagen var lokaliserade i två olika städer ansåg vi att 

telefonintervjuer var en lämplig intervjuform att komplettera de personliga intervjuerna med. 

Dessutom önskade de flesta av våra respondenter att intervjun skulle ske över telefon framför ett 

personligt möte, vilket resulterade i många telefonintervjuer. Bryman och Bell (2013) påpekar att 

telefonintervjuer kan underlätta när en studie ska genomföras inom given tidsram. Vidare förklarar 

de dock att en nackdel med denna intervjuform är att deltagaren lättare kan avsluta intervjun till 

skillnad från vid fysiska träffar. Då samtliga av respondenternas deltagande i studien var frivilligt 

ansåg vi däremot att risken för att detta skulle ske var låg. 

 

3.4.3 Sekundärdata 

Den sekundärdata som använts till denna studie är vetenskapliga artiklar, webbsidor och böcker. Med 

hjälp av dessa källor har vi byggt upp problemdiskussionen och den teoretiska referensramen. 

Användningen av sekundärt material såg vi som fördelaktigt då det både är kostnadseffektivt och 

tidseffektivt, då andra forskare redan samlat in detta (Bryman och Bell, 2013; Christensen et al., 

2010).  

  

Vi har främst sökt efter vetenskapliga artiklar via biblioteket på Högskolan i Gävles olika elektroniska 

databaser. Framförallt har sökningarna där skett via den elektroniska databasen Scopus. Vi såg flera 

fördelar med att söka artiklar via Högskolan i Gävles databaser. En av anledningarna var att de har 

ett inbyggt söksystem vilket gör det enklare för oss att söka efter artiklar då vi inte behöver göra 

någon manuell sökning där det lättare uppstår fel i sökningen. Genom att söka via Högskolan i Gävles 

databaser får vi dessutom fri och snabb tillgång till de vetenskapliga artiklarna. Detta var något som 
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underlättade sökprocessen då det både var effektivt och tidssparande. Vi har även sökt och använt oss 

av Google Scholar vilket är en webbplats som innehåller vetenskapliga artiklar. 

  

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till studien har vi använt oss av sökord som social media, 

customer loyalty, customer satisfaction, customer engagement och trust i olika konstellationer. På 

Högskolan i Gävles databaser kan flera val göras för att avgränsa sökningarna. Vi har bland annat 

strävat efter att använda oss av så nya artiklar som möjligt i den mån det går och anpassat sökningarna 

till relevanta journaler som passar inriktningen på studien. Detta har gjorts i syfte att effektivisera 

sökningarna så det passar studiens frågeställning. 

 

3.4.4 Semistrukturerade intervjuer 

För att samla in studiens primärdata genomfördes semistrukturerade intervjuer. Vi anser att en av de 

främsta fördelarna med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att metoden, liksom 

Eriksson och Hultman (2014) nämner, kan låta intervjuaren och respondenten komma in på ett 

djupare område och därav även skapa en djupare förståelse för ett visst ämne. Då vi med vår studie 

syftade till att skapa en djupare förståelse för företagens arbetssätt, ansåg vi att denna metod var 

passande för studien. Vi såg det även fördelaktigt att själva kunna ändra eller förtydliga frågor om 

det skulle behövas under intervjuns gång.  

  

I de semistrukturerade intervjuerna har vi utgått från en intervjuguide som grundades på den 

teoretiska referensram som presenterades i föregående kapitel. Intervjuguiden användes för att låta 

intervjun utgå från begreppet kundlojalitet och dess underkomponenter kundnöjdhet, 

kundengagemang och tillit då vår studie är uppbyggd kring dessa. Utöver att intervjuguiden 

underlättade för oss att följa våra teman nämner Bryman och Bell (2013) att en ytterligare fördel med 

detta metodval är att man låter respondenten ha stor frihet att själv utforma sina svar. 

Intervjuprocessen är på så vis flexibel och ordningen på frågorna kan komma att ändras under 

intervjuns gång. Detta ser vi som en fördel då det gör att respondenterna ges möjlighet att ta upp det 

de själva anser är relevant för studien. 

 

3.4.5 Transkribering 

Samtliga av de genomförda intervjuerna spelades in, både de personliga och de som skedde över 

telefon, vilka därefter transkriberades. Genom att göra detta menar Bryman och Bell (2013) att det är 
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lättare för intervjuaren att vara uppmärksam på samtalet. Vidare förklarar de att andra fördelar med 

transkribering är att intervjuaren mer noggrant kan analysera respondenternas svar då intervjuaren 

kan gå igenom materialet och lyssna på vad som sagts flera gånger i efterhand. Detta såg vi som en 

stor fördel och den största anledningen till varför vi valde att spela in intervjuerna. Transkriberingen 

gav oss möjlighet att ge en korrekt återspegling av respondenternas svar då vi genom inspelningarna 

inte missat något som sagts under intervjuerna. Det gav oss även tillgång att ge respondenterna 

fullständig uppmärksamhet under intervjuerna, vilket gjorde det lättare för oss själva att skapa en 

förståelse och tolkning av varje respondents svar. Bryman och Bell (2013) påstår att det annars kan 

vara en distraktion för intervjuaren att behöva anteckna vad som sägs under samtalet. Vi ville att allt 

fokus skulle ligga på respondenterna och valde därför att inte föra några anteckningar. 

 

3.5 Källor och källkritik 

Vi anser att det är viktigt att använda trovärdiga källor till studien. De ska dessutom passa till syftet 

med undersökningen och vara av relevant innehåll. Eriksson och Hultman (2014) menar att det är 

viktigt för forskaren att vara källkritisk och att detta kan vara en svårighet. Vi har därför varit noga 

med att framförallt söka efter artiklar via Högskolan i Gävles egna databaser, då vi ser dessa som 

trovärdiga. I letandet efter vetenskapliga artiklar har vi dessutom försökt hålla oss i den mån det går 

till tidskrifter kopplade till marknadsföring. Om vi har använt oss av andra tidskrifter har vi istället 

varit noga med att försäkra oss om att innehållet varit relevant för studien. 

  

Christensen et al. (2010) förklarar även vikten av att referera till den ursprungliga källan för att besitta 

ett sådant pålitligt underlag som möjligt. Han menar att forskaren annars kan missa viktig information 

om bland annat begreppsdefinitioner, insamlingsprocessen och urvalsmetoden. Detta är något som vi 

varit noga med i studien då vi alltid gått tillbaka till den ursprungliga källan och aldrig använt oss av 

andrahandsrefereringar. Enligt oss var det viktigt att få en bild över den ursprungliga källan för att 

själva kunna avgöra om den var tillförlitlig, istället för att lita på vad andra forskare skrivit. 

 

3.6 Analysmetod/operationalisering 

Analysmetoden som används i studien är en tematisk analys, vilken Bryman och Bell (2013) beskriver 

är en av de vanligast förekommande analysmetoder inom kvalitativ forskning. Vidare redogör de för 

att forskare med hjälp av denna metod syftar till att söka och kategorisera teman i det insamlade 

materialet. Således underlättar detta även bevarandet av syftet (Staller, 2015). Detta grundande vårt 

val av att använda en tematisk analysmetod vid bearbetningen av den insamlade empirin.  
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I empiridelen av studien har vi presenterat det vi ansåg vara mest relevant och intressant för 

undersökningen utifrån det respondenterna nämnt i intervjuerna. I empiridelen har vi dessutom lyft 

fram det respondenterna sagt i form av citeringar. Detta i syfte att skapa en djupare förståelse för de 

svar som respondenterna förmedlat, samt att studiens primärdata ska bli mer innehållsrik. 

  

Vi har genom hela arbetet valt att utgå från de tre faktorerna kundnöjdhet, kundlojalitet och tillit i 

sökandet efter hur företagen arbetar för att uppnå kundlojalitet på sociala medier. Utifrån dessa tre 

faktorer har vi försökt få en djupare förståelse för hur de elva företagen arbetar med detta. Vid en 

tematisk analys är det enligt Braun och Clarke (2006) av vikt att de framtagna temana kan kopplas 

samman med studiens syfte. Eftersom att studiens syfte är att öka förståelsen för hur tjänsteföretag 

arbetar med kundlojalitet utifrån på de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit lät vi 

dessa faktorer bli till våra teman i analysen tillsammans med ett tema som berör företagens Facebook-

användning. I analysen har vi sedan utifrån dessa tre faktorer även valt att lyfta fram de mest 

väsentliga delarna inom varje faktor som framkommit av studien. 

  

 3.7 Kvalitetskriterier 

För att visa på studiens trovärdighet och äkthet har vi valt att diskutera forskningsprocessen utifrån 

de fyra trovärdighetskriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, då dessa 

enligt Bryman och Bell (2013) ryms inom den kvalitativa forskningen. Vi kommer nedan att redogöra 

hur vi har arbetat för att möta dessa kriterier och därmed skapa en trovärdighet för vår studie. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att forskaren bör skapa en tillförlitlighet i resultatet genom att 

säkerhetsställa att forskningen genomförs i överensstämmelse med de regler som finns. Vi har utgått 

från de överensstämmelser vi kommit överens om med våra respondenter. Vi meddelade 

respondenterna om att de själva och deras företag kommer förbli anonyma i studien innan de valde 

att delta. Detta är ett löfte vi hållit genom att bland annat benämna respondenterna med 

beteckningarna R1-R11 i empiri och analys. Bryman och Bell (2013) menar även att forskaren ska 

meddela resultatet av studien till de delaktiga personerna som undersökningen utgått från. Resultatet 

från vår studie kommer vara tillgängligt för alla respondenter att ta del av och vi kommer skicka det 

slutgiltiga arbetet till de respondenter som önskat detta. 

  

Trovärdigheten i en kvalitativ analys fastställs av hur systematisk forskaren till studien varit i sitt 

arbete av analys och insamling, men även hur öppet forskaren redovisat processen av undersökningen. 
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Detta innebär att forskaren öppet och tydligt visar vilka insamlingstekniker som används och tydligt 

klargör sitt tillvägagångssätt (Christensen et al., 2010). Vi har varit noga med att redogöra i detalj hur 

vi gått tillväga vid insamlingen av data i metoddelen, då det inte ska finnas några oklarheter kring 

detta. 

3.7.2 Överförbarhet 

Det här trovärdighetskriteriet innebär hur väl resultatet till studien är överförbart till en annan studie, 

eller samma studie fast vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell 2013; Christensen et al., 2010). För att 

underlätta överförbarheten har vi därav beskrivit varför vi valt våra respondenter till studien och vad 

de har gemensamt. Detta för att studien ska vara så överförbar som möjligt till ett annat tillfälle med 

liknande förutsättningar. Christensen et al. (2010) menar att utförliga beskrivningar av urval och 

resultat kan förbättra överförbarheten. Därav har vi haft detta i åtanke vid utformningen av dessa delar 

i studien. 

3.7.3 Pålitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är pålitlighet motsvarigheten till den kvantitativa studiens reliabilitet 

och innebär att forskaren bör ha ett granskande synsätt. Vidare menar de att detta innebär att forskaren 

garanterar att det finns en tillgänglig och fullständig beskrivning av alla faser i forskningsprocessen. 

Vi har i metoddelen av studien gjort en fullständig redovisning över de val och beslut vi tagit genom 

hela vår forskningsprocess. Detta har vi gjort för att studien ska anses vara så pålitlig som möjligt. 

Genom att tydligt beskriva våra val och beslut kan även andra forskare ta del av detta 

tillvägagångssätt, vilket ger dem en möjlighet att kunna utföra en liknande undersökning. 

 

3.7.4 Konfirmering 

Det här kriteriet innebär att forskaren ska säkerhetsställa att denne har handlat i god tro, vilket innebär 

att det ska vara uppenbart för andra att forskaren inte avsiktligt låtit personliga värderingar inverka 

på resultatet eller utförandet av studien (Bryman & Bell, 2013). Därför har det varit viktigt för oss att 

i högsta mån inte försöka påverka utförandet eller resultatet av vår undersökning, genom att förhålla 

oss objektiva till studien. För att visa på detta har vi bland annat inkluderat citeringar från 

respondenterna i empirin, vilket minskar risken för att våra egna värderingar påverkar 

empirimaterialet.    
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3.8 Metodkritik 

Som tidigare nämnt grundas studien på en kvalitativ metod. Trots att vi lyft flera fördelar med detta 

metodval riktas även kritik mot metoden som är av vikt att belysa. Bryman och Bell (2013) nämner 

bland annat att tidsaspekten är en negativ aspekt med kvalitativa studier. Vidare förklaras att det är 

tidskrävande att både genomföra och transkribera intervjuer (ibid.). Detta har fått till följd att vi 

limiterat de intervjuer vi haft möjlighet att genomföra vilket således minskar studiens 

generaliserbarhet. 

  

Till följd av den geografiska begränsningen och önskemål från respondenternas sida utfördes åtta av 

intervjuerna över telefon. Kritik som riktas mot tillämpningen av telefonintervjuer är bland annat att 

intervjuaren inte har möjlighet att se respondenternas eventuella kroppsspråk (Eriksson & Hultman, 

2014). Då inga av våra intervjufrågor är känslomässigt laddade anser vi dock att denna aspekt inte 

hade påverkat studiens insamlade data. Bryman och Bell (2013) förklarar vidare att en ytterligare 

nackdel med denna intervjuform är att deltagaren lättare kan avsluta intervjun till skillnad från vid 

fysiska träffar. Då samtliga av respondenternas deltagande i studien var frivillig ansåg vi däremot att 

risken för att detta skulle ske var låg. 

  

Bryman och Bell (2013) menar att somliga forskare riktar kritik mot flerfallsstudier. De påstår 

exempelvis att denna typ av undersökning distraherar forskarna och gör att de inte fokuserar på den 

specifika kontexten utan istället ägnar uppmärksamhet åt hur fallen kan jämföras och ställas emot 

varandra. Detta kan göra att forskarna redan från början i sin undersökning har formulerat ett fokus 

istället för att ha ett öppet angreppssätt. Med vetskap om detta försökte vi att under studiens gång ha 

ett öppet synsätt på studien genom att bland annat låta respondenternas svar grunda utformningen av 

empirin samt analysen, och inte på förhand fastslå hur dessa skulle se ut. 

 

3.9 Etik 

Syftet med studien är att ta reda på hur företag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. I och med 

att detta innebär att eventuella strategier kan framkomma från företagen sida i intervjuerna har vi valt 

hålla både företagen och respondenterna anonyma i hopp om ärligare svar från respondenternas sida. 

Vi har därför informerat respondenterna om detta innan de valt att delta i studien. Genom att göra 

detta hoppas vi att deras svar kommer bidra till att besvara syftet och våra frågeställningar på ett mer 

trovärdigt sätt. Bryman och Bell (2013) förklarar att det inom flera kvalitativa undersökningar kan 

vara svårt hålla respondenter eller företag anonyma och att forskare därför måste vara försiktiga med 
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att inte identifiera dessa. För att vidhålla vid konfidentialiteten har vi därav valt att benämna 

respondenterna med beteckningarna R1-R11 i vår empiri samt analysdel. 

  

Bryman och Bell (2013) talar om fem olika etiska regler forskare bör följa under sin undersökning 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet handlar enligt Bryman och Bell 

(2013) om att de personer som är inblandade i undersökningen ska ha vetskap och information om 

vad det innebär. Vi har varit noga med att berätta för våra respondenter vad de behöver veta inför sitt 

deltagande i studien och informerat dem om vad syftet med studien är. Vi har även informerat 

respondenterna om att deltagandet i studien och intervjun är frivilligt och att de alltid kan välja att 

avbryta sitt deltagande. Detta benämner Bryman och Bell (2013) som samtyckeskravet och är något 

som är viktigt för respondenterna. 

  

Bryman och Bell (2013) förklarar konfidentialitets- och anonymitetskravet som en regel över att alla 

inblandade personers uppgifter i undersökningen ska hanteras konfidentiellt och ska skyddas av 

forskarna. Vidare menar de att nyttjandekravet handlar om att dessa uppgifter enbart får användas i 

studiens ändamål samt att falska förespeglingar innebär att forskaren inte ska ge respondenterna 

vilseledande eller felaktig information angående studien. De tre sista etiska reglerna har vi hanterat 

genom att hålla våra respondenter och deras företag helt anonyma, samt varit noga med att ge ut 

sanningsenlig information och vi har inte på något sätt spridit den information vi tagit del av vidare. 
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4. Empiri 

I denna del presenteras studiens empiri som samlats in genom semistrukturerade intervjuer med elva 

tjänsteföretag. Empirin presenter företagens övergripande arbete med den sociala medien Facebook 

för att därefter komma in på deras syn på arbetet med kundlojalitet utifrån faktorerna kundnöjdhet, 

kundengagemang och tillit. 

 

4.1 Empirins utformning 

Vid presentationen av empirin har vi utgått från studiens syfte och den teoretiska referensramen. 

Således inleds empirin med en sammanfattning av företagens Facebook-användande som följs av 

faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Frågorna som rör faktorn kundnöjdhet syftar till 

att skapa en förståelse för hur företagen arbetar för att tillfredsställa sina kunder med hjälp av sin 

Facebook-sida. Under faktorn kundengagemang berörs frågor som handlar om hur företagen arbetar 

på Facebook för att skapa engagemang bland sina kunder. De sista frågorna som relateras till faktorn 

tillit avser att öka förståelsen för hur företagen arbetar för att skapa förtroende gentemot sina kunder 

över deras Facebook-sida. Under varje faktor har vi tagit fram underrubriker som sammanfattar de 

områden som intervjuerna berörde. I de inledande frågorna frågade vi om företagen anser att det är 

viktigt att uppnå kundlojalitet och om de arbetar aktivt för att skapa lojalitet bland sina kunder. 

Samtliga respondenter ansåg att kundlojalitet är viktigt för deras företag och majoriteten uppgav att 

de arbetar aktivt för att uppnå detta (R1-R3, R5-R11). 

  

4.2 Företagens Facebook-användning 

Syftet med Facebook 

Majoriteten av respondenterna uppgav att syftet med användandet av företagets Facebook-sida är att 

möjliggöra för kommunikation mellan företaget och nuvarande och potentiella kunder (R1, R3-R6, 

R8-R9). R4 nämner att de vill kommunicera med kunderna för att berätta vad de arbetar med inom 

företaget, samt visa vad de har att erbjuda. Även R3 påpekar att de med hjälp av deras Facebook-sida 

vill tydliggöra vad de arbetar med inom företaget. R3 menar att företaget gör detta genom att publicera 

inlägg som visar vad personalen gör eller aktuella erbjudanden som de arbetar med. På liknande sätt 

nämner R6 att de genom sin Facebook-sida vill visa upp erbjudanden och aktuella händelser. Detta 

för att involvera sig i sina följare och andra som är intresserade av Facebook-sidan eller företaget. 

Följaktligen beskriver R6 att de därav ser sin Facebook-sida som en informationssida, men också som 

en marknadsföringskanal som ger dem möjlighet att nå ut till kunderna. 
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Flera av respondenterna använder även sina Facebook-sidor ur ett marknadsföringssyfte (R1-R4, R6-

R7, R10-R11). R2 beskriver att Facebook fungerar som marknadsföring åt deras företag och att de 

via detta kommunikationsmedel vill bli mer kända och således kunna sälja fler tjänster. R3 nämner 

också att Facebook-sidan är bra ur ett marknadsföringssyfte då de med hjälp av denna vill promota 

företaget. De vill nå ut och visa vad de gör på företaget, allt ifrån erbjudanden till vad personalen 

arbetar med. Vidare beskriver R4, precis som R6 och R7, att sociala medier är ett bra medel då de 

vill visa vad de arbetar med och vad för slags företag de är. R4 menar: ”Det gäller att försöka visa 

upp sig själva och slå hål på myter, det är en bra media på det sättet”.R7 anser att detta är deras enda 

sätt att marknadsföra sig på.  

  

Både R2, R8 och R9 delger att de även använder sin Facebook-sida i syfte att skapa kundlojalitet. R2 

påpekar att ett av de främsta syftena med deras Facebook är att få kunder som besökt företaget att 

börja följa dem på Facebook, samt att vilja komma tillbaka till företaget. R8 och R9 anger att det 

bakomliggande syftet med Facebook-sidorna är att få kunderna att också besöka deras hemsidor samt 

att öka varumärkeskännedomen för att stärka deras varumärken. Detta menar de är bra för att sedan 

kunna skapa varumärkeslojalitet och kundlojalitet. R10 anser att de med hjälp av sin Facebook-sida 

enklare kan skapa kundrelationer.   

  

Innehåll och uppdatering på Facebook 

Flera av respondenterna har ett mål med hur ofta de vill uppdatera sina Facebook-sidor. R2 och R3 

menar att de försöker lägga ut något minst en gång i veckan eller så ofta de kan, medan R6, R7, R8 

och R9 har som mål att publicera fyra inlägg per vecka. R10 förklarar att de lägger ut flera inlägg i 

veckan, ibland varje dag och anser själva att de ofta uppdaterar sin Facebook-sida. R11 uppdaterar 

sin Facebook-sida varje dag under veckodagarna och har ett minimum på minst fem gånger i veckan. 

R2 menar att de utformar en marknadsplan över hur många gånger de bör uppdatera Facebook-sidan, 

men att det idag blir cirka ett inlägg i veckan. R3 berättar att de försöker uppdatera sidan så gott det 

går och att de är mycket noggrannare med vad de lägger ut på Facebook än exempelvis Instagram, i 

och med att detta är en större plattform. R6 anser att tid är en viktig faktor när det kommer till deras 

uppdatering men menar att de tre till fyra gånger i veckan försöker göra någon slags delning eller 

information som går ut på Facebook. Detta kan vara en artikel eller evenemang. Både R7, R8 och R9 

nämner att de har fyra inlägg per vecka som minimum men R8 och R9 säger att detta kan variera till 

följd av tidsbrist. 
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R1 påstår att de inte har något mål när det kommer till antal uppdateringar men att de använder sig 

utav en publiceringskalender. Detta är deras stora kommunikationsplan för hela företaget som styr 

vilka kanaler de använder för vilken information, marknadsföring och dialog. Dock påpekar de att de 

är aktiva varje dag flera gånger om dagen i dialogen, medan de informerar och marknadsför ungefär 

en gång i veckan på samtliga kanaler. En annan respondent vars svar skiljer sig från resterande är R4 

som menar att deras uppdatering på Facebook beror på deras Instagram-uppdatering, då de oftast 

delar inlägg från Instagram till Facebook.  

  

Vilken typ av innehåll som respondenterna publicerar på sina Facebook-sidor är blandat, men flera 

av dem menar att Facebook är bra för att få ut information till följarna. R3 menar att de lägger ut mer 

rejäla inlägg på Facebook-sidan och R2 samt R7 påstår att Facebook är mer informativ, till skillnad 

från Instagram som de jämför med och som de istället anser ska innehålla mer fina och lockande 

bilder. På Facebook menar R7 och R10 att de lägger upp saker som händer inom företaget, presenterar 

deras medarbetare, event och liknande. De berättar att de ofta lägger ut inlägg som är 

säsongsrelaterade, såsom information om julevent eller valborg. Även R6 förklarar att de lägger ut 

mycket information på sin Facebook-sida, exempelvis om sådant som händer på företaget för tillfället 

och om de samarbeten de har med föreningar, förbund och lag. R2 nämner också att de delar 

information om vad som händer runt företagen, exempelvis om vad som är aktuellt i stan för tillfället. 

R8 och R9 menar att det är viktigt att inte bara lägga ut text, utan att det alltid ska vara någon form 

utav bild med också. Det händer dessutom att de delar filmer om företaget på sina Facebook-sidor. 

R4 och R11 menar att de använder Facebook för att kunna nå ut till fler människor och ge ut 

information till följarna som inte är lika lätt på exempelvis Instagram. 

 

4.3 Kundnöjdhet 

Tillfredsställa kunderna via Facebook 

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att sträva efter kundnöjdhet. De flesta respondenter 

uppger att de försöker tillfredsställa sina kunder via sin Facebook-sida genom att svara på deras 

kommentarer och frågor (R2-R11). Respondenterna R4, R6-R7 och R11 uppger att de försöker 

besvara alla kommentarer som de får, då de anser att det är en viktig del i att tillfredsställa sina kunder. 

Vidare förklarar R7 att om det är något de inte kan svara på direkt i flödet på Facebook ber de istället 

att få prata med kunderna utanför Facebook. R6 påpekar att det är viktigt att alltid finnas där för 

kunderna genom att svara på deras kommentarer och frågor. Respondenterna R5 och R7 delger att 

det även är viktigt för dem att svara sina följare så snabbt som möjligt på deras Facebook-sida för att 

få dem att känna sig nöjda. 
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Något som också visade sig vara viktigt för att tillfredsställa kunderna var innehållet på Facebook-

sidorna. R2-R3, R8 och R9 anser att innehållet är en nyckel för nöjda kunder och att de jobbar för att 

ha relevant, roligt och varierande innehåll på sina sidor. R3, R8 och R9 förklarar att de vill uppdatera 

kunderna med innehållet och berätta vad de har att erbjuda, men även informera om vad som händer 

runt om företaget och vilka event de har. R8 och R9 menar dessutom att det är viktigt att berätta för 

kunderna om någonting inte fungerar för tillfället, som exempelvis telefonerna. Då kan de via 

Facebook-sidan informera om detta för att undvika irriterade kunder. 

  

Tillgänglighet på Facebook 

Alla respondenterna uppger att de svarar på kommentarer och inlägg som skrivs direkt på deras 

Facebook-sida. R1-R2, R4, R6 och R8-R11 menar att de dessutom är tillgängliga för kunderna på 

deras chattfunktion. R4 redogör vidare för chattfunktionen: 

 

“Chatten har ökat lavinartat. Det är helt otroligt vad folk vill prata med en där. Det är roligt, det har 

blivit ett nytt sätt att kommunicera på. Jag vet inte om det har att göra med att folk tycker det är 

obekvämt att prata i telefon. Men det är bara att anpassa sig och go with the flow. Nu är det detta 

som gäller”. 

  

Istället menar R3, R5 och R7 att de aldrig eller väldigt sällan använder sig av någon chattfunktion för 

att kommunicera med kunderna. R3 berättar att de enbart använder chattfunktionen om det handlar 

om något mer ingående, om de exempelvis lagt ut ett erbjudande som de sedan fått kontringsfrågor 

på. Då händer det att de inleder en chatt med dessa kunder. Även R5 medger att de inte använder 

chattfunktionen särskilt ofta då det är få kunder som använder sig av denna. De påpekar dock att de 

svarar i chatten när någon väl kontaktar dom där. R7 däremot menar att de inte använder sig av 

Facebooks chattfunktion överhuvudtaget. 

  

R6 förklarar att de både svarar på kundernas kommentarer och i chatten, men att de inte svarar de 

kunder som skriver recensioner eller betygsätter dem med stjärnor på deras Facebook-sida. De uppger 

att de är mer aktiva på andra kanaler varpå de svarar mer regelbundet där istället. Däremot menar de 

att de vill bli mer aktiva och ge mer respons även på Facebook. Detta för att i större utsträckning 

kunna kontakta kunderna och fråga vad som varit bra eller dåligt och bli upplysta om eventuella 

förbättringsområden. 
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Företagens svarsfrekvens på Facebook 

Alla respondenter nämner att de tycker det är viktigt med hög svarsfrekvens eller att de håller en hög 

svarsfrekvens gentemot sina kunder. R2-R4, R6, och R8-R11 menar att det är viktigt för dem att hålla 

en så hög svarsfrekvens som möjligt medan R1, R5 och R7 säger att de har en väldigt hög 

svarsfrekvens. R1 berättar att de vunnit ett pris till följd av deras höga svarsfrekvens då de var det 

snabbaste företaget på att svara sina kunder på Facebook inom sin bransch i Sverige. Även R8 och 

R9 hävdar att de har en väldigt hög svarsfrekvens och att de självklart vill vara snabba med att svara 

då bra service är viktigt för deras företag. De menar att detta kan påverka kundlojaliteten då det 

innebär en viss tillfredsställelse för kunderna att få snabba svar och slippa leta svaren själva på 

internet. R10 förklarar att de försöker svara så fort som möjligt på meddelanden från kunderna då det 

förs statistik på detta, och att de därav vill hålla en hög svarsfrekvens. Dessutom anser de att en hög 

svarsfrekvens visar på trovärdighet. R11 nämner att de inte är många som skriver till dem via 

Facebook, men att de försöker svara så fort som möjligt på de frågor de får. 

  

R4 berättar att de försöker hjälpas åt på företaget med att svara kunderna och att det framförallt är 

fyra stycken som hjälps åt med att svara. De anser att det är viktigt att besvara de kunder som ställer 

frågor, och de strävar efter att samtliga frågor ska besvaras inom max ett dygn. Om ett svar kommer 

dröja menar R5 att de skriver att de återkommer så fort de kan. R6 anser att det är viktigt att svara på 

alla frågor och menar att hen bara har missat att besvara ett meddelande under sin tid på företaget. 

  

Bemötandet av nöjda och missnöjda kunder 

Flera av respondenterna delger att de bemöter nöjda och missnöjda kunder på samma sätt (R1, R2, 

R5 & R7). R5 förklarar att de tackar för feedback oavsett om någon skrivit en positiv eller negativ 

kommentar. Även R7 påstår att de inte gör någon skillnad i bemötandet av nöjda och missnöjda 

kunder. Vidare redogör R7 för att de är så vana vid kritik att de även ber om den genom att bland 

annat ha egna kundundersökningar. Det enda tillfället då de enbart gillar en kommentar är när någon 

taggat en kompis i ett av deras inlägg. Men så fort någon skriver en kommentar så besvarar de dessa 

i syfte att få ett mer aktivt flöde på Facebook. R2 berättar att de inte riktigt har någon strategi på hur 

de besvarar nöjda och missnöjda kunder men hävdar att de bemöter alla de kommentarer som de får. 

  

När det kommer till de nöjda kunderna menar R4 att de svarar genom att gilla det kunderna skrivit. 

Vidare förklarar R4 att det annars är lätt hänt att en följare ser att de svarat en annan följare, och därav 

ifrågasätter varför de inte svarat denne också. De är därför lite försiktiga med detta då det kan vara 
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svårt att uppmärksamma alla individer. Likaså menar R2 att de gillar kundernas kommentarer i större 

utsträckning än vad de besvarar kommenterar. Vidare beskriver R2:   

  

“Det är lättare att gilla ett inlägg om det är någon som skrivit något positivt. Men jag tycker det kan 

vara trevligt att ha någon typ utav både och, ibland kanske man bara gör en gillning och ibland så 

kostar man på sig ett litet trevligt svar”. 

  

Även R3 påstår att de gärna gillar kommentarer som nöjda kunder har skrivit, och att de svarar på 

vissa av dessa. R8 och R9 hävdar att de gillar de kommentarer som kommenteras under deras bilder, 

och att de försöker besvara alla positiva inlägg. Tidigare använde de sig enbart av gilla-funktionen 

men idag vill de att alla kommentarer ska besvaras. Vidare beskriver de att nöjda kunder är mycket 

enklare att bemöta än missnöjda. R6 berättar att om någon skriver en kommentar som exempelvis 

lyder “fint företag” så ger de inlägget en gillning, men om någon skriver “fint företag, jättebra tjänster 

och trevlig personal” så skriver de istället en kommentar och tackar för omdömet. Vidare berättar de 

att de inte har något lojalitetsprogram eller nöjda kunder-erbjudande idag, men att det är ett förslag 

som ligger uppe. De förklarar att de kommer annordna lojalitetsbaserade aktiviteter i framtiden. Detta 

för att bemöta de nöjda kunderna också, då de anser att de varit dåliga på att bemöta de positiva 

kommentarerna på Facebook. R10 och R11 anger att de brukar svara på kommentarerna som 

kunderna skriver, men att de enbart gillar kundernas recensioner på Facebook-sidan. Detta menar 

R10 beror på att recensionerna endast ska handla om kundernas upplevelser. R11 förklarar däremot 

att de ändå gillar dessa recensioner för att visa att de sett och uppskattar dem. 

  

R6 påstår att de ofta fokuserar på de negativa kommentarerna och vad de kan göra för att åtgärda 

problemen och ändra sitt tänk. På liknande sätt beskriver R3, R5, R8 och R9 att de gärna lägger mer 

fokus på sina negativa kommentarer för att på så sätt kunna reda ut vad som blivit fel. Detta för att 

eventuellt kunna ändra på någonting eller föra klagomålet vidare till exempelvis ledningen. R5 

förklarar att missnöjda kunder gör att företaget behöver ta till mer handling då det kanske är något de 

behöver fixa till eller ge ut kompensation för. Vid negativa kommentarer brukar R8 och R9 fråga 

kollegorna vad som har hänt för att få reda på mer information. De menar att kollegorna och kunderna 

kan ha olika uppfattningar om vad som hänt, och tycker därför att det är viktigt att få höra båda 

sidorna. Men de är noga med att förklara att de inte försöker gå in i någon försvarsställning eller att 

skylla ifrån sig, istället poängterar de att det är viktigt att visa empati och förståelse. Dessa 

respondenter beskriver även att de kan ge ut kompensation eller följa upp negativa kommentarer på 
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annat sätt. Trots den negativa kommentaren vill de även tacka kunden för åsikten. R11 menar att de 

inte har mött några missnöjda kunder på sin Facebook-sida. 

  

Två av respondenterna, R2 och R4, delger att de försöker styra bort diskussionen från Facebook-sidan 

som en del i bemötandet av negativa kommentarer. R2 berättar att då någon kund är missnöjd vill de 

leda bort samtalet från diskussionsforumet direkt till ansvarig medarbetare på företaget istället. Även 

R4 menar att när någon skrivit något negativt tar de kontakt med den personen utanför sociala medier 

istället, antingen via telefon eller mail. Vidare förklarar R4: 

  

“Jag tycker inte att sociala medier är till för att vika ut en dålig relation. Det är lätt att det blir 

rappakalja när folk läser text och man själv väljer hur det ska landa utifrån hur man tänker och mår 

just då, det kan bli väldigt fel. Det är upp till läsaren att bestämma vad han eller hon tycker att det 

står. Det finns en risk att det blir dåligt om man har råkat kallat någon för någonting fel, så nej det 

vågar vi inte”.  

 

4.4 Kundengagemang 

Att skapa kundengagemang 

Samtliga respondenter upplever att kundengagemang är viktigt för företaget. R2 utvecklar detta 

utlåtande med att belysa att en fördel med kundengagemang är att det hjälper företaget att sprida 

innehåll, och även att växa sig större på sociala medier. Således förklarar R2 att en förutsättning för 

att nå dessa fördelar är engagemang från nuvarande och potentiella kunder som gillar dem. Även R10 

menar att det hjälper företaget att sprida innehållet då det skapar en större räckvidd och anser därför 

att kundengagemang är någonting att eftersträva. R10 fortsätter: “Det är en digitaliserad värld vi 

lever i, så därför tror iallafall jag att det är viktigt med kundengagemang”. R8 påstår att 

kundengagemang även är viktigt eftersom att ju mer kontakt man har med kunderna desto mer lojala 

blir de. R8 utvecklar sedan vidare: “Kundengagemang ger en möjlighet att kunna snappa upp saker 

och ting. Det finns så mycket information att hämta i ett engagemang”. Utöver ovan nämnda fördelar 

menar R7 att engagemang är viktigt då det även kan ses som en bekräftelse på att företagets syns. R6 

beskriver att det dessutom är fördelaktigt då det indirekt skapar en slags tillit. 

  

Då samtliga respondenter uppgav att de anser att kundengagemang är viktigt så framkom även att 

majoriteten av företagen arbetar för att skapa kundengagemang på sina Facebook-sidor (R1, R3-R9). 

På vilket sätt företagen arbetar för att skapa engagemang skiljer sig däremot åt, men två 

återkommande komponenter i respondenternas svar är tävlingar och kampanjer. R3, R6, R8, R9 och 
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R11 uppger alla att de ibland eller återkommande anordnar tävlingar på sina Facebook-sidor för att 

uppmuntra till kundengagemang. R3 beskriver hur de då och då brukar hålla i mindre tävlingar på sin 

Facebook-sida, då detta utöver att engagera konsumenterna även ger företaget lite extra 

uppmärksamhet. R6, som också har anordnat tävlingar i syfte att skapa kundengagemang nämner att 

de skapat ett antal tävlingar i samarbete med ett välkänt köpcentrum. Då detta samarbete bidrog till 

ett starkt engagemang och fick stor spridning menar R6 på att de kommer att arrangera fler tävlingar 

och kampanjer även i framtiden. Dels då det är en typ av marknadsföring men även då det har visats 

påverka kundengagemanget positivt. R11 uppgav att de arbetar mycket med hållbarhet, vilket de 

gärna vill engagera sina kunder i. Detta har de uppmuntrat sina kunder till genom bland annat 

tävlingar där de använt kundernas bidrag i sina egna tjänster. Vidare förklarar R11: 

 

“Det blir ett kvitto på att vi lyssnar och förstår dem och att vi vill göra skillnad. Det är att göra 

engagemang. De blir mer engagerade om vi är mer engagerade”.   

  

Till skillnad från ovanstående respondenter nämner R2 att de inte har anordnat några tävlingar eller 

kampanjer via sin Facebook-sida. Däremot påpekar R2 att det är något som de borde lägga till som 

en del av sin strategi då de själva anser att detta är något som skulle kunna bidra till ett ökat 

kundengagemang. R7 använder sig inte heller av tävlingar men försöker istället att skapa 

kundengagemang på sin Facebook-sida genom att posta inlägg som berör följarna, detta då R7 menar 

att det är dessa typer av inlägg som aktiverar kunderna mest. R7 exemplifierar detta med att beskriva 

att om deras följare känner att de blir glada eller ledsna över någonting så vill de oftast även visa att 

de känner dessa känslor, vilket därför resulterar i ett engagemang i form av gillningar eller 

kommentarer. R7 nämner dessutom att de försöker anpassa sina inlägg efter vad som ger mest 

feedback i form av gillningar eller visningar och fortsätter: 

  

“Kundengagemang är jätteviktigt, det är en bekräftelse på att vi syns. Vissa saker som man lägger ut 

på Facebook ger ingen feedback, man får inga kommentarer eller gillningar. Det ger ett svar på att 

det kanske inte är det kunderna vill ha. Man vill ha mest gillningar så man anpassar sina inlägg. 

Man vet vilka inlägg som ger mest feedback genom gillningar och visningar”. 

  

Även R8 och R9 menar att de låter sina inlägg bygga på känslor, personlighet och sådant som folk 

kan relatera till för att skapa kundengagemang, vilket vidare beskrivs som klassiska 

kommunikationstekniker. Utöver detta nämner R8 att de även brukar uppmuntra sina följare till att 

tagga sina vänner i inlägg eller att använda sig av Facebooks egna interaktionsknappar. Detta är något 
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som även R10 använt sig av då de ibland låter dessa interaktionsknappar representera olika alternativ 

som deras följare sedan kan rösta på för att visa vad de tycker bäst om. På det sättet kan företaget 

bidra till ett ökat engagemang bland kunderna. Vidare förklarar R10 att de även ställer öppna frågor 

för att uppmuntra följarna till att kommentera. 

  

Inlägg som engagerar 

Vilka typer av inlägg som respondenterna ansåg skapade störst engagemang hos deras följare 

varierade mellan företagen. R1 beskriver att deras följare engageras av händelser som kan relateras 

till företaget då detta blir personligt och därav ger mycket delningar. Ett exempel på en sådan händelse 

som fick stort genomslag var enligt R1 en gång då en anställd kunde hjälpa till att stoppa en brand 

från att spridas i en fastighet. Både R3 och R6 menar att deras följare istället främst engageras av 

tävlingar. R6 utvecklar detta med att förklara att när det finns någonting man kan vinna så blir det 

roligare att vara med och påverka någonting. Vidare förklarar R6 att inlägg som visar på eller 

beskriver deras Corporate Social Responsibility-arbete även tenderar att skapa aktivitet hos följarna, 

när de visar att de jobbar med att göra bra saker. Även R11 påstår att tävlingar bidrar till ett 

engagemang hos kunder men har också noterat att erbjudanden är väldigt populärt. 

  

R5, R8 och R9 nämner att säsongsbaserade inlägg är vad som engagerar deras kunder mest på deras 

Facebook-sida då de beskriver att detta får kunderna att relatera och känna igen sig. R5 anser 

dessutom att allmänna tips har en påverkan på kundengagemanget, vilket även nämns av R4 som 

vidare utvecklar att deras korta informativa filmklipp som filmas på deras arbetsplats är populära. 

R10 anser också att det är deras inlägg som visar arbetsplatsen som engagerar följarna med och 

berättar vidare: 

  

“Inlägg om vår arbetsplats och personalen, det är det som är gilla-raketer. När inläggen blir lite mer 

personliga och bakom kulisserna. De engagerar mer än om vi marknadsför en konferens”. 

  

Enligt R11 har deras kunder fått varit med och påverkat deras innehåll på Facebook, vilket de menar 

tyder på ett engagemang. Följarna på Facebook-sidan har genom deras åsikter bland annat fått 

företaget att anpassa sidan för synskadade så att de också ska kunna veta vad som står. R11 menar att 

de självklart var villiga att ta till sig detta och ändra, och att det här var ett bra engagemang av 

kunderna.  
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4.5 Tillit 

Skapa ett förtroende 

Samtliga 11 respondenter anser att det är viktigt att uppfattas som förtroendeingivande bland sina 

kunder. R7 utvecklar varför detta är viktigt: 

  

“Det är jätteviktigt, alltid. Det är känsligt, det kan förstöra supermycket om man skulle komma med 

missvisande information eller låtsas vara något som vi inte är. Jag tror vi är väldigt tydliga och 

ärliga, och jag tycker vi kan stå för allt som vi säger. Det är inte så att vi förfinar någonting”. 

  

Vidare beskriver R8 och R9 att det är viktigt att uppfattas som förtroendeingivande då de måste agera 

utifrån deras varumärke och behålla den rätta identiteten. De menar att kunderna ska veta vad de kan 

förvänta sig när de kommer dit. R1 förklarar att tillit är ett av företagets nyckelord som de därav 

arbetar aktivt med. Följaktligen återspeglas detta arbete även i hur de agerar på sin Facebook-sida, då 

R1 beskriver hur de försöker svara på alla frågor som inkommer via den kanalen i syfte att skapa ett 

förtroende hos kunderna. R5 anser att det är viktigt att visa upp ett bra varumärke och deras 

miljömedvetna tänkande på Facebook, vilket de menar kan indikera på ett förtroende. Även R11 

påpekar vikten av att vara miljömedvetna för att uppfattas som förtroendeingivande bland kunderna. 

De menar att de måste vara pålästa om hållbarhet och miljö då detta enligt dem själva är viktigt i 

dagens samhälle. Detta är något som de också gärna visar och informerar sina kunder om på deras 

Facebook-sida. 

  

R6 påpekar att det är viktigt för företaget att framstå som mänsklig över Facebook för att kunna 

uppfattas som förtroendeingivande. Följaktligen nämner R6: 

  

“Det är viktigt att visa att man är mänsklig och att man inte är en dator. Att man inte är helt korrekt 

utan lägger till en smilegubbe ibland, så att det märks att det är en person som sitter och skriver 

svaren och att kunderna inte får en dator-känsla. Det bygger upp en tillit för vilka vi är”. 

  

Vidare berättar R6 att ett positivt bemötande alltid ger högre tillit och förtroende, och att det därav är 

viktigt att ha ett bra bemötande både fysiskt och digitalt. R10 anser, precis som R6, att de inte behöver 

vara formella på medier såsom Facebook, istället bjuder de gärna på sig själva. I dessa sammanhang 

menar R10 att de vågar sticka ut lite mer. 
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R1 och R3-R10 menar att de jobbar aktivt för att skapa ett förtroende hos kunderna. R2 nämner 

däremot att de inte är speciellt aktiva när det gäller detta, men att arbetet för att skapa förtroende ändå 

sker automatiskt då de ser till att ha rätt information och aktuella bilder på sin Facebook-sida. På det 

viset hoppas de ge en tydlig bild av seriositet. Även R7 förklarar att detta är något som sker av sig 

själv och därav återspeglas i allt de gör. R6 berättar än en gång att bemötandet är viktigt för att skapa 

ett förtroende och att de därav vill svara på alla frågor på sin Facebook-sida. Således beskriver R6 att 

det gäller att vara positiv och att ha glimten i ögat, även om det är negativa kommentarer. R10 hävdar 

att det jobbar aktivt för att skapa ett förtroende genom att visa vad de gör på företaget och lägger vikt 

på att de måste visa att de är seriösa för att kunna uppnå detta. Vidare menar de att det är viktigt att 

ha en genomtänkt persona i varumärket och att framställa varumärket på rätt sätt så att kunderna 

känner igen det. R10 nämner: “Det ska finnas en viss klang i vårt uttryck och det ger i sin tur ett 

förtroende anser vi”. 

  

R4, R8 och R9 nämner att de försöker skapa ett förtroende genom att lyfta de bra sakerna de arbetar 

med inom företagen. R8 och R9 förklarar att de arbetar med hållbarhetsfrågor och R4 berättar att det 

är viktigt för dem med rättvisemärkta produkter, därför vill de att det ska synas för kunderna. “Har 

vi sagt att vi jobbar med detta måste vi ju också visa att vi gör det, annars blir det bara massa tomma 

ord. Vi är jättenoga med det”. De lägger dessutom upp bilder på sina tjänster för att minska eventuell 

osäkerhet bland kunderna, men också för att skapa en igenkänningsfaktor när kunderna sedan 

kommer dit.  

  

Minska osäkerhet 

R1-R3, R6, R8 och R9 menar att de tar kontakt med kunder som är osäkra eller visar på skepsis, 

antingen via ett privat meddelande eller utanför Facebook. R2 berättar att de tar kontakt med kunden 

via privat meddelande och på så vis försöker styra bort samtalet från diskussionsforumet. R6, R8 och 

R9 anger att de försöker ta kontakt med den osäkra kunden för att fråga vad som är fel eller vad de 

vill ha svar på. Detta för att veta vad de kan förbättra, men även för att hjälpa kunden. R6 medger att 

det alltid är svårt att ändra en negativ tanke eller beteende hos en kund. Vidare förklarar R6 att deras 

starkaste typ marknadsföring är Word-of-Mouth och att det därför är viktigt att kunderna pratar gott 

om företaget, vilket gör det extra viktigt för dem att hjälpa och kontakta de osäkra kunderna. 

  

Enligt R10 bemöter de kunder som visar på osäkerhet positivt och ger ett exempel: “Vad kul att du 

undrar över det här, såhär ligger det till”. R1 förklarar att de försöker bemöta de osäkra kunderna 

med förståelse, men även med fakta. Skulle det bli en lång diskussion på Facebook bjuder de in 
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kunden till kontoret för att berätta mer där. Ibland har det uppstått missförstånd på Facebook och då 

har det istället krävts ett möte med kunden. R7 och R11 menar att de inte stöter på särskilt många 

osäkra kunder och R7 berättar: 

  

“Vi har ett ganska tydligt rykte om att vi är bra. Jag tror inte kunderna tvekar på oss. Jag tror man 

har läst ganska mycket positivt om oss, och sen kan man se att vi har höga betyg och recensioner som 

kunderna ser är bra. Man har nog känslan av att här är det bra. Det är inte många som är skeptiska. 

Vi har bra personal, och nya och fräscha lokaler”. 

  

R4 och R6 menar istället att de osäkra kunderna är de allra svåraste kunderna. R4 redogör vidare att 

de aldrig försöker övertyga en eventuell kund att köpa en tjänst. R4 menar att det enda de kan göra är 

att vara så tydliga och ärliga som möjligt. Genom att inte dölja något för kunderna blir företaget lättare 

att lita på. R4 tror att osäkerhet främst uppstår om det är utlottning och liknande på Facebook-sidan. 

  

R4-R5, R8 och R9 påstår att de lägger ut bilder på sina Facebook-sidor för att försöka minska 

eventuell osäkerhet bland kunderna. R4 menar att de genom att lägga ut bilder låter kunderna få en 

överblick av deras tjänster, innan de väljer att betala för dessa. Utöver deras tjänster lägger de 

dessutom upp bilder på personalen, då det kan vara förtroendeingivande att känna igen dem man har 

sett på flödet på Facebook när de sedan besöker företaget. R8 och R9 delger att även de visar upp 

bilder på sina tjänster på Facebook, men också på olika delar av företagen. De berättar gärna om vilka 

de är och vad de gör, samt om de olika samarbeten de har. 
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 5. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av det empiriska materialet som kopplas samman med den 

teoretiska referensramen. För att återknyta till studiens syfte och den teoretiska referensramen är 

analysen indelad i följande fyra teman; företagens Facebook-användning, arbetet med kundnöjdhet, 

arbetet med kundengagemang och arbetet med tillit. Under varje tema lyfts de mest centrala delarna 

som framkom av empirin och som därefter presenteras i en sammanställande tabell. 

  

5.1 Företagens Facebook-användning 

Enligt Gamboa och Goncalves (2014) är Facebook ett av de största sociala nätverken i världen och 

kan fungera som ett verktyg för företag för att uppnå kundlojalitet. I studien framkom att majoriteten 

av respondenterna (R1-R4, R6-R7, R10-R11) använder sina Facebook-sidor i syfte att marknadsföra 

sina företag. Detta eftersom de bland annat vill bli mer kända och visa upp företaget och deras tjänster. 

Respondenterna uppger att detta bland annat sker genom att de visar upp vad de gör inom företaget 

på sin Facebook-sida, vilket kan ske genom allt från uppdateringar om aktuella erbjudanden till inlägg 

som låter kunderna lära känna företagets personal. 

  

Ett annat syfte som lyfts med företagens Facebook-sidor är möjligheten till att kommunicera företag 

och kunder sinsemellan. I studien framkom att flertalet av respondenterna (R1, R3-R6, R8-R9) 

använder Facebook i syfte att kommunicera med både nuvarande och potentiella kunder. Detta sker 

i enlighet med vad tidigare forskning framhåller, att företag kontinuerligt bör använda sociala medier 

som en del i deras kommunikation med kunderna då det tillåter företag att engagera, interagera och 

skapa relationer med dem (Andzulis et al., 2012). Gamboa och Goncalves (2014) menar dessutom att 

företag genom att kommunicera med sina följare på Facebook kan förbättra kundnöjdheten och styrka 

kundrelationerna, vilket senare ökar kundlojaliteten. Vidare förklarar de att ett företag inte enbart kan 

fokusera på att marknadsföra sig själv, företaget måste också kommunicera med kunderna för att ha 

en chans att nå kundlojalitet. Detta syns i företagens arbetssätt på så sätt att flera av respondenterna 

delger att de ser sin Facebook-sida som en marknadsföringskanal, men samtidigt lyfter vikten av att 

kommunicera med sina kunder på plattformen. För att kommunicera med sina kunder uppgav 

respondenterna att de bland annat uppdaterar sin sida med informativa inlägg, besvarar kundernas 

kommentarer och använder sig av Facebooks egna chattfunktion. 

 

5.2 Arbetet med kundnöjdhet 

Samtliga respondenter uppgav att de försöker att svara på kundernas kommentarer och frågor över 

Facebook för att tillfredsställa sina kunder. Således är detta ett av de främsta arbetssätten som 
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framkom att företagen använder sig av för att skapa kundnöjdhet bland sina kunder. Detta ligger i 

enlighet med vad Gu och Ye (2014) anser har varit det första steget in i sociala medier för företag, då 

det är ett bra sätt att svara på kundernas funderingar om företagets tjänster eller produkter. Vidare 

förklarar de att det är effektivt att svara på kommentarer och frågor vid bemötandet av missnöjda 

kunder, eftersom att företagen genom sättet de besvarar kommentarerna kan ändra kundernas åsikter. 

Detta syns i företagens arbete med kundnöjdhet då flera av respondenterna (R3, R5-R6, R8-R9) i 

studien uppgav att de lägger större fokus på missnöjda kunder och negativa kommentarer än nöjda 

kunder. Detta eftersom att dessa kunder kräver mer från företaget än vad nöjda kunder gör, och för 

att de strävar efter att göra missnöjda kunder nöjda. R8 och R9 påpekar dessutom att det är viktigt att 

visa förståelse och empati i bemötandet av de missnöjda kunderna. Detta påstående styrks av Del 

Rio-Lanza et al. (2009) som menar att det inte är företagens tjänster som avgör om en kund är nöjd 

eller inte. Det som påverkar hög eller låg kundnöjdhet är istället hur ett företag bemöter och svarar 

sina kunder (Smith et al., 1999). 

  

I studien framkom att två av respondenterna (R2 & R4) försöker styra bort diskussionen från 

Facebook då de råkar ut för negativa kommentarer från missnöjda kunder. Detta går emot den tidigare 

forskningen som vi tagit del av då Gamboa och Goncalves (2014) belyser att detta är något företag 

ska undvika. De menar att om ett företag hänvisar kunden vidare, till exempelvis kundtjänst, kan 

missnöjet hos kunden öka. Därför bör kundens negativa kommentar på Facebook-sidan bemötas så 

fort som möjligt av företaget. R2 förklarar att de leder bort samtalet från Facebook då kunderna är 

missnöjda och hänvisar istället vidare dessa till ansvarig medarbetare. R4 berättar att de tar kontakt 

med de missnöjda kunderna utanför Facebook, per telefon eller mail. Genom att tolka Gamboa och 

Goncalves (2014) kan detta komma att bidra till ytterligare missnöje bland dessa kunder. 

  

I arbetet med kundnöjdhet uppgav samtliga respondenter dessutom att svarsfrekvensen som företaget 

håller gentemot kunderna ansågs vara viktigt hos företagen. Detta ligger i enlighet med tidigare 

forskning som menar att en hög svarsfrekvens har en positiv påverkan på ett företags kundnöjdhet 

(Agnihotri et al., 2016). Detta påstående styrks då samtliga av respondenterna i studien ansåg att hög 

svarsfrekvens är viktigt för dem i skapandet av kundnöjdhet. Vidare beskriver Agnihotri et al. (2016) 

att företagen därför alltid bör vara tillgängliga för att svara på kundernas frågor. Detta ses i företagens 

arbetssätt på så sätt att samtliga respondenter uppger att de svarar på alla kommentarer och inlägg 

som skrivs direkt på deras Facebook-sida. Utöver detta är flera av respondenterna (R1-R2, R4, R6, 

R8-R10) alltid tillgängliga för kunderna på Facebooks chattfunktion. R8 och R9 berättar att de vill 

vara snabba med att svara sina kunder då de anser att bra service är något av det viktigaste för deras 
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företag. Detta i och med att de påstår att kunderna känner en viss tillfredsställelse av att få svar snabbt 

och på så sätt själva slippa leta upp informationen på internet.  

  

5.3 Arbetet med kundengagemang 

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för företag som vill skapa kundengagemang då detta ger företag 

möjlighet att nå ut till fler konsumenter (Sashi, 2012; Gummerus et al., 2012). Samtliga respondenter 

menar att kundengagemang är viktigt för deras företag. Vidare berättar R2 och R10 att en fördel med 

kundengagemang är att detta hjälper till att sprida innehållet på sociala medier, vilket bekräftas av 

Sashi et al. (2012) som menar att sociala medier ger företag möjligheten att nå ut med information 

till kunderna. Detta menar R4 sedan bidrar till att företaget kan växa sig större på sociala medier och 

R10 påstår därav att kundengagemang är något att sträva efter. 

  

Då alla respondenter uppgav att de tycker det är viktigt med kundengagemang svarade också 

majoriteten av respondenterna är detta är något de jobbar aktivt med via deras Facebook-sida (R1, 

R3-R9). I studien framkom det att flera av respondenterna (R3, R6, R8-R9, R11) gärna använder sig 

av tävlingar då de menar att detta skapar kundengagemang. Detta styrker den tidigare forskningen 

som menar att tävlingar är ett bra verktyg att använda sig av om företag syftar till att skapa 

engagemang bland kunderna (Mangold & Faulds, 2009). Vidare förklarar Mangold och Faulds (2009) 

att tävlingar där kunderna själva får vara med och rösta fram vinnaren gör att dem känner både makt 

och engagemang. Att tävlingar skapar engagemang bland kunderna på sociala medier styrks 

ytterligare av Baird och Parasnis (2011) som anser att kunder engagerar sig i ett företag i syfte att 

uppnå ett materiellt värde. R3 och R6 berättar att tävlingarna de anordnat har lett till ett stort 

engagemang från kundernas sida och menar att de därför kommer organisera fler tävlingar eller 

kampanjer i framtiden. Flera av respondenterna menar att det är tävlingar som engagerar kunderna 

allra mest, eftersom detta ger ett värde till kunderna och inte bara företaget. 

  

Ett annat tillvägagångssätt som företagen använder sig av för att skapa kundengagemang via 

Facebook är att skriva inlägg eller lägga upp bilder som berör och väcker känslor hos kunderna. R7-

R9 nämner att de försöker beröra sina följare med sina inlägg då de förklarar att detta bidrar till 

aktivitet bland sina följare. Det bekräftas av tidigare forskning som visat att kundernas känslor 

påverkar i vilken utsträckning de engagerar sig i företaget på sociala medier. Dobele et al. (2007) 

anser att ett företags produkter eller tjänster ska väcka känslor bland kunderna för att kunna engagera 

dem. Det här för att kunderna i större utsträckning engagerar sig samt pratar om produkten eller 

tjänsten då de känner något för denna. R7 påstår att känslor som glädje eller sorg får följarna att vilja 
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visa detta i form av kommentarer eller gillningar. R8 och R9 menar att känslor får följarna att relatera 

till situationen vilket i sin tur skapar ett engagemang från deras sida. Flera av respondenterna (R5, 

R7-R10) förklarar att de gärna lägger ut säsongsbaserade inlägg på sina Facebook-sidor vid 

exempelvis jul eller valborg. R5, R8 och R9 menar att dessa typer av inlägg är vad som engagerar 

deras kunder mest eftersom kunderna kan relatera till inläggen.  

  

5.4 Arbetet med tillit 

Flera forskare menar att tillit har påverkan på ett företags kundlojalitet då det skapar ett förtroende 

hos kunderna (Akbar & Parvez, 2009; Luarn & Lin, 2003). Alla respondenter anser att tillit är en 

viktig del i företagens arbete och majoriteten av respondenterna arbetar dessutom aktivt med sin 

Facebook-sida för att skapa ett förtroende hos kunderna (R1, R3-R10). Det här kan ses som positivt 

eftersom Laroche et al. (2012) menar att företag kan ta hjälp av sociala medier för att skapa tillit 

gentemot sina kunder. Vidare förklarar de att sociala medier bidrar till att företag lättare kan sprida 

information och interagera med kunderna, vilket är viktigt i uppbyggandet av ett förtroende.  

  

Tidigare forskning har visat att tillit för ett företag har koppling med osäkerhet bland kunderna (Chiou 

& Droge, 2006; Laroche et al. 2012). Flera av respondenterna i studien förklarar att de försöker öka 

tilliten till företagen genom att minska osäkerheten hos kunderna. För att minska osäkerheten bland 

kunderna nämner R1-R3, R6, R8 och R9 att de tar kontakt och kommunicerar med de kunder som 

visar någon form av osäkerhet. Detta sker oftast via privata meddelanden på Facebook och de ser då 

till att svara på kundernas frågor eller tar reda på vad som är fel. Respondenterna berättar att det är 

viktigt att ta kontakt med kunder som visar på osäkerhet för att kunna veta vad företaget ska förbättra. 

Dessutom menar de att det här kan minska kundernas osäkerhet vilket leder till att sannolikheten ökar 

för att kunderna ska prata gott om företaget. Fyra av respondenterna (R4-R5, R8-R9) uppgav 

dessutom att de försöker minska osäkerhet bland kunderna genom att lägga ut bilder på sina tjänster 

på Facebook-sidorna.  

 

I studien framkom att CSR- och hållbarhetsarbete kan användas av företagen för att uppnå tillit 

gentemot kunderna. Det visade sig att flera av respondenterna (R4-R5, R8-R9) anser att deras CSR- 

och hållbarhetsarbete är en bidragande faktor till kundernas tillit för företaget. De försöker således 

lyfta deras hållbarhetsarbete i syfte att skapa ett förtroende bland kunderna. Det handlar om allt från 

hållbarhetsfrågor till rättvisemärkta produkter som de vill ska vara synligt utåt för kunderna. Choi 

och La (2013) påstår att ett företags CSR-arbete är en bidragande faktor till skapandet av tillit, vilket 

tyder på att det här är en strategi som fungerar. CSR hjälper bland annat till skapa en positiv bild av 
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företaget (Choi & La, 2013). R4 berättar att det för dem är viktigt att arbeta med rättvisemärkta 

produkter och detta är något som de gärna visar för kunderna. R5 nämner att även de visar sitt arbete 

för kunderna, gärna på sociala medier. De menar att det är viktigt att visa för kunderna att de är 

miljömedvetna och använder svanenmärkta produkter inom företaget. Även R8 och R9 påstår att de 

lyfter fram sitt hållbarhetsarbete i syfte att skapa tillit gentemot kunderna. 

 

5.5 Sammanfattande tabell 

Tabell 3 åskådliggör en sammanfattning över de främst förekommande arbetssätten som 

respondenterna uppgav att företagen använder sig av vid arbetet med respektive faktor. 

 

Arbetet med kundnöjdhet Arbetet med kundengagemang Arbetet med tillit 

- Besvara kommentarer 

- Hålla hög svarsfrekvens 

- Tävlingar 

- Inlägg som väcker känslor 

- Säsongsbaserade inlägg 

- Minska osäkerhet  

- Hållbarhetsarbete 

Tabell 3. Tabell som sammanfattar de främsta arbetssätten som företagen använder sig av vid 

arbetet med respektive faktor. Egen konstruktion. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi svarat på studiens syfte med hjälp av insamlad data 

från empirin. Avslutningsvis presenteras uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag och förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Kommentarer 

Syftet med studien var att utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit öka 

förståelsen för hur tjänsteföretag arbetar med kundlojalitet på sociala medier. I intervjuerna framgick 

att samtliga respondenter ansåg att kundlojalitet är viktigt för deras företag och majoriteten uppgav 

att de arbetar aktivt för att uppnå detta. Dessutom framkom att alla på ett eller annat sätt arbetar med 

de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit på sin Facebook-sida. Utifrån studien har 

vi kunnat se vilka de främsta arbetssätten är som företagen använder sig av vid arbetet med dessa 

faktorer. För att återknyta till studiens syfte kommer vi att sammanfatta dessa arbetssätt nedan.  

 

I arbetet för att uppnå kundnöjdhet med hjälp av sin Facebook-sida framkom flera olika arbetssätt 

bland företagen. Två av de främsta som företagen använder sig av är att besvara kommentarer och att 

hålla en hög svarsfrekvens gentemot sina kunder. Besvarandet av kommentarer ses som en viktig del 

i arbetet för att tillfredsställa kunderna. Likaså arbetar företagen för att hålla en hög svarsfrekvens 

eftersom detta anses vara viktigt för att uppnå god service, vilket även det bidrar till att kunderna 

känner tillfredsställelse. 

 

För att skapa kundengagemang med hjälp av sin Facebook-sida visade studien att flera av företagen 

anordnar tävlingar för kunderna. Det framkom att tävlingar är vad som engagerar kunderna allra mest 

eftersom det ger ett värde till kunderna och inte bara företaget. Utöver tävlingar framkom även att 

företagen försöker skapa kundengagemang genom att väcka känslor hos kunderna med hjälp av sina 

inlägg på Facebook, då företagen upptäckt att detta är något som leder till ett stort engagemang bland 

dem. Det visade sig även att företagen publicerar säsongsbaserade inlägg, då även dessa setts bidra 

till ett ökat kundengagemang. 

  

Den sista faktorn som studerades är tillit och där framkom främst två arbetssätt bland företagen. För 

att företagen ska uppnå tillit via deras Facebook-sidor försöker de framförallt arbeta för att minska 

osäkerheten bland kunderna, samt uppmärksamma deras CSR- och hållbarhetsarbete. Anledningen 

till detta är att båda arbetssätten kan bidra till ett ökat förtroende och därav en ökad tillit gentemot 

företaget.  
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Kundlojalitet beskrivs vara nyckeln till långsiktig lönsamhet och tidigare forskning tyder på att 

skapandet av kundlojalitet i en allt större utsträckning sker via sociala medier. Trots detta finns det 

obesvarade frågor kring hur företag kan förbättra kundlojaliteten via sociala medier. Vi har genom 

vår studie ökat förståelsen för hur dessa frågor kan besvaras. Detta genom att vi tagit fram de främsta 

arbetssätten som tjänsteföretag använder sig av vid skapandet av kundlojalitet på sociala medier 

utifrån faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Studiens resultat visar således på hur 

tjänsteföretag kan arbeta på sociala medier utifrån dessa faktorer för att uppnå lojalitet bland sina 

kunder. Då det visat sig att företag inte vet hur de kan vara aktiva i sociala medier på ett effektivt sätt 

kan studiens resultat även ses som ett hjälpmedel för de företag som syftar till att skapa kundlojalitet 

via sociala medier. Nedan visas en reviderad version av studiens teoretiska modell med tillägg i form 

av de främsta arbetssätten som företagen använder i praktiken.  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Slutsatsmodell. Egen konstruktion. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag som studien tillfört är en ökad förståelse för hur tjänsteföretag arbetar med 

kundlojalitet på sociala medier utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. 

Genom att öka denna förståelse har vi bidragit till det forskningsgap som finns gällande hur 
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Tillit 

• Besvara kommentarer 

• Hålla hög svarsfrekvens 

 

• Tävlingar 

• Inlägg som väcker känslor 

• Säsongsbaserade inlägg 

• Minska osäkerhet 
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tjänsteföretag kan uppnå kundlojalitet via sociala medier (Nisar och Whitehead, 2016; Yoshida et al., 

2018). Detta har vi tagit reda på genom att undersöka hur företagen arbetar med kundnöjdhet, 

kundengagemang och tillit för att skapa kundlojalitet. På så vis har det även framkommit arbetssätt 

inom varje faktor som varit betydelsefulla i företagens arbete. Företagen skapar kundnöjdhet genom 

att besvara kommentarer och hålla hög svarsfrekvens. För att uppnå kundengagemang används 

tävlingar, inlägg som väcker känslor och säsongsbaserade inlägg. Den sista faktorn tillit skapas 

genom att minska osäkerhet och arbeta med hållbarhetsarbete. Företag måste veta vilka faktorer som 

är viktigast i arbetet mot kundlojalitet för att på ett enklare och mer effektivt sätt kunna uppnå detta 

(Gamboa & Goncalves, 2014). Med hjälp av de arbetssätt som utgör bidraget i vår studie har vi ökat 

förståelsen för några av dessa faktorer som är betydelsefulla för företagen i deras arbete för att uppnå 

kundlojalitet på sociala medier. 

 

Med detta som teoretiskt bidrag av studien är vår förhoppning att det här kan hjälpa framtida forskare 

inom samma ämnesområde. Vi hoppas att forskarna kan få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag 

arbetar med kundlojalitet på sociala medier utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang 

och tillit. Samt dessa tre faktorers vardera arbetssätt vi funnit och lyft i studien. 

  

6.3 Praktiskt bidrag 

Studien lyfter fram olika arbetssätt som tjänsteföretag använder på sociala medier för att uppnå 

kundlojalitet utifrån de tre faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit. Vi anser att vi därav 

bidragit på ett praktiskt plan genom att belysa för tjänsteföretag vilka arbetssätt som kan vara 

fördelaktiga att använda sig av i arbetet mot att skapa kundlojalitet. Studiens bidrag kan även hjälpa 

företag att tillämpa sociala medier på ett mer effektivt och lönsamt sätt. Följaktligen kan studien 

visa på i vilka områden som det finns utrymme till att förbättra eller utveckla sina strategier för 

tjänsteföretag som vill öka kundlojaliteten. Då tidigare forskning fastställt vikten av kundlojalitet 

och den lönsamhet detta har för företag (Nisar & Whitehead, 2016), anser vi att det är av stor vikt 

att företag får en ökad förståelse för hur de kan arbeta för att uppnå detta. 

 

6.4 Framtida forskning 

För framtida forskning anser vi att det hade varit intressant att utgå från de arbetssätt som framkommit 

ur studien och undersöka hur företagen arbetar med dessa mer ingående. I studien framkom att 

tjänsteföretag kan skapa kundnöjdhet genom att besvara kommentarer och hålla hög svarsfrekvens, 

skapa kundengagemang via tävlingar, inlägg som väcker känslor och säsongsbaserade inlägg och 

slutligen skapa tillit genom att minska osäkerhet hos kunderna och arbeta med hållbarhetsarbete. 
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Genom att ta fram dessa arbetssätt har vi har ökat förståelsen för hur tjänsteföretag arbetar med de tre 

faktorerna kundnöjdhet, kundengagemang och tillit i syfte att skapa kundlojalitet. Därför menar vi att 

forskare i framtida studier kan utgå från de arbetssätt vi tagit fram och undersöka på vilket sätt 

företagen arbetar med dessa. Vi anser att det exempelvis hade varit av intresse att mer ingående ta 

reda på hur företagen besvarar kommenterar för att skapa kundnöjdhet, vilka typer av tävlingar 

företagen anordnar för att uppnå kundengagemang eller hur de arbetar för att visa upp sitt 

hållbarhetsarbete. 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att genomföra studien från ett kundperspektiv. 

Kundlojalitet bygger på kundernas känslor och upplevelser, varför vi anser att en undersökning från 

detta perspektiv hade varit relevant för att kunna styrka resultatet från vår egen studie. Vi menar att 

forskare kan använda de arbetssätt vi tagit fram från den här studien och se om dessa stämmer överens 

med vad kunderna själva anser påverka deras kundnöjdhet, kundengagemang och tillit gentemot 

tjänsteföretag. Genom att utföra studien från kundernas perspektiv får forskare information från en 

annan synvinkel och därmed ytterligare upplysning kring hur tjänsteföretag kan arbeta för att skapa 

lojala kunder. Vi anser att det är viktigt att även studera detta från ett kundperspektiv för att få ett så 

pålitligt resultat som möjligt, vilket innebär en ökad chans för tjänsteföretag att kunna skapa 

kundlojalitet. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Vad har du för position på företaget? 

Vad är det främsta syftet med er Facebook-sida? 

Hur ofta uppdaterar ni er Facebook-sida? 

Vilken typ av innehåll publicerar ni på er Facebook-sida? 

  

Kundlojalitet 

Hur viktigt är det med kundlojalitet för ert företag? 

Arbetar ni aktivt för att skapa kundlojalitet? 

  

Kundnöjdhet 

Hur viktigt är det med kundnöjdhet för ert företag? 

På vilket sätt arbetar ni med er Facebook-sida för att tillfredsställa era kunder? 

På vilket sätt är ni tillgängliga för era kunder på er Facebook-sida? 

Hur viktigt är det att hålla en hög svarsfrekvens gentemot era kunder på er Facebook-sida? 

Hur bemöter ni nöjda respektive missnöjda kunder på er Facebook-sida? 

 

Kundengagemang 

Hur viktigt är det med kundengagemang för ert företag? 

På vilket sätt skapar ni kundengagemang på er Facebook-sida? 

Vilka typer av inlägg anser ni engagerar era följare mest? 

På vilket sätt är era följare involverade i innehållet ni skapar på er Facebook-sida? 

  

Tillit 

Hur viktigt är det för ert företag att uppfattas som förtroendeingivande bland era kunder? 

Arbetar ni aktivt med er Facebook-sida för att skapa förtroende hos kunderna? 

Hur arbetar ni för att framstå som trovärdiga på er Facebook-sida? 

Hur bemöter ni kunder som visar på osäkerhet gällande er tjänst via er Facebook-sida? 

Hur kan ni via er Facebook-sida arbeta för att minska eventuell osäkerhet bland kunderna? 

 


