
  

   

 Kandidatexamen i Företagsekonomi 

 Textilhögskolan 

 2014-05-29 2014.1.21 

 

 

 

 

 

 

Om kunden själv får välja 
 

 

 En kartläggning av kundengagemang på modeföretags sociala medier 

Julia Arvidsson och Malin Ericson 



I 

Förord 

 

Först och främst riktar vi som författare ett stort tack till varandra, för att vi under hela 

uppsatsens gång samarbetat och uppmuntrat varandra.  

Vi vill också tacka de respondenter som tagit sig tid att besvara vår enkät och gett oss 

möjlighet att genomföra vår studie. 

Slutligen ett tack till Rolf Solli på Högskolan i Borås för handledning under uppsatsens gång.  

 

 

Borås, 2014-05-29 

 

Julia Arvidsson      Malin Ericson 

 

 

 

 

 

 



II 

Svensk titel:  Om kunden själv får välja   
Engelsk titel:  When the user may choose 
Utgivningsår:  2014 
Författare:   Julia Arvidsson 
             Malin Ericson  
Handledare:  Rolf Solli 
 

Abstract 

Social media is a well-established concept and widely used by businesses as well as 

individuals. The usage may include everything from marketing to communicating with other 

users. There is currently a major focus on companies engaging customers through social 

media in order to create long term customer relationships. Engaged customers cooperate and 

create value by their actions for the individual customer as well as the company. Customer 

engagement can be defined as the strength of a customer’s participation and connection to an 

organization's offerings and activities, and can be initiated by either the customer or the 

company. Customer engagement through social media refers to the communication between 

the customer and the company, and takes place in platforms such as blogs and social 

networks. The interactive nature of social media has led to customer engagement becoming 

increasingly important for companies and customers. The interactivity could lead to a 

dialogue between companies and customers, and improve the relationship between them. 

However, research shows that there is a gap between what kind of relationship the company 

seeks and what the customer is seeking. This paper strives to examine how and why 

customers want to be engaged in a fashion business through social media. The survey was 

conducted using a quantitative approach and the data was collected via a survey online. The 

aim was to get an insight in how followers of fashion companies wants to get engaged and 

what they personally think the relationship with the company looks like, and should look like. 

The results of the survey show that users of social media primarily are engaged by performing 

fairly passive actions such as "liking" a picture posted by a company. The users primarily 

want inspiration and access to a company’s news and offers, and are not interested in 

activities that include them making an effort of contributing with content. The majority is not 

interested in having a relationship; they prefer a one-way communication. In the analysis, we 

recognized different types of engagement among the users, leading to different types of 

followers and customers. The followers differ depending on the level of value they produce 

for the company. The most common follower is characterized by a passive behavior on social 

media and can be categorized as a “delighted customer”, who’s not interested in a 

relationship. The user follows the fashion company’s social media by, according to us, selfish 

motives, not to contribute to any collaboration or a relationship that may be beneficial to the 

fashion company and the customer. To summarize, the surveyed show a low level of 

engagement and can also be seen as uninterested in developing relationships with fashion 

companies through social media. 

The research paper is written in Swedish.  
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Sammanfattning 

Social media är idag ett väletablerat begrepp och mediet används flitigt av både företag och 

privatpersoner. Användningsområden innefattar allt från marknadsföring till att kommunicera 

med andra användare. I nuläget är det ett stort fokus på att företag ska engagera sina kunder 

via detta medium för att på lång sikt skapa kundrelationer. För ett företag innebär en 

engagerad kund någon som samarbetar och genom sina handlingar skapar ett värde, för både 

kunden och företaget. Kundengagemang kan definieras som styrkan av en kunds deltagande 

och koppling till en organisations erbjudanden och aktiviteter, och kan påbörjas av antingen 

kunden eller företaget. Kundengagemang via social media syftar till all kommunikation som 

sker mot ett företag via plattformar som bloggar och andra sociala nätverk. Social media med 

dess interaktiva natur har gett kundengagemang en allt större betydelse för företag och 

kunder. Interaktiviteten bör leda till en dialog mellan företag och kund och vidare förbättra 

relationen mellan dem. Forskning visar dock att det finns ett glapp mellan den relation företag 

eftersträvar med social media och vad kunden själv eftersträvar. Uppsatsen syftar därför till 

att undersöka hur och varför kunder vill vara engagerade i modeföretag via sociala medier. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats och empirin samlades in via en 

webenkät. Målet var att få en uppfattning om hur de som följer modeföretag vill engagera sig 

och hur de anser att relationen ser och bör se ut. 

Resultatet av undersökningen visar att användare av social media främst engagerar sig genom 

att utföra relativt passiva handlingar som att ”gilla” bilder och uppdateringar. Det användarna 

vill få ut av följandet är främst inspiration och möjlighet att få tillgång till nyheter och 

erbjudanden. Användarna är inte intresserade av aktiviteter som innebär att de själva behöver 

anstränga sig och bidra med innehåll. Majoriteten är heller inte intresserad av att ha en 

relation, utan föredrar en envägskommunikation där företag bidrar med nyheter, erbjudanden 

och inspirerande bilder. 

I analysen kom vi fram till att det bland användarna finns olika typer av engagemang som 

vidare kan kopplas till olika typer av följare och kunder. Dessa följare skiljer sig åt beroende 

på hur mycket innehåll de bidrar med och hur stort värde de producerar för ett företag. Den 

vanligaste typen av följare i vår undersökning är den som har ett passivt beteende på social 

media och kategoriseras som en ”nöjd kund” som inte söker en relation. Användaren följer 

modeföretagens sociala medier av vad vi anser är själviska motiv, inte för att bidra till ett 

samarbete och en relation som i slutändan skulle kunna vara till nytta för både modeföretag 

och kund. Sammanfattningsvis uppvisar de responderande ett väldigt lågt engagemang och 

ses som ointresserade att bedriva en relation tillsammans med modeföretag på sociala medier.  
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1 Inledning 
 

Denna uppsats behandlar relationen mellan användare av social media och företag i 

modebranschen. Den fokuserar på det engagemang som kunden kan välja att bistå med. Vi 

ämnar undersöka hur kunder använder social media för att ta del av ett företag och hur 

kunden önskar interagera via detta medium. Inledningskapitlet ger en bakgrund till 

uppsatsens ämnesområde, engagemang via social media, och avslutas med en 

problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Ser du världen genom ett Instagramfilter? Funderar du på hur många ”likes” du har på din 

senaste status på Facebook? Då är du inte ensam, enligt Wetterborg (2013) spenderar 

svensken i genomsnitt tre timmar per vecka på sociala medier, varav personer i åldern 12 till 

25 nästan en timme per dag. Det mest besökta sociala nätverket i Sverige är Facebook, 

samtidigt som Twitter och Instagram blir allt vanligare (Wetterborg 2013). Användning av 

social media är dessutom ytterligare ett sätt för företag att nå ut till kunder, utöver 

traditionella marknadsföringskanaler och har därför blivit en självklarhet för många företag 

(Palm 2013). Dagens Media rapporterar i april 2013 att bland svenska företag är var tredje 

aktivt på sociala medier, en siffra som har fördubblats på tre år (Preutz 2013). Enligt en 

undersökning genomförd av SIFO och Viasat under 2011, följer varannan svensk ett företag 

via sociala medier och den genomsnittliga Facebookanvändaren följer fyra. Idag vill företag 

inte endast marknadsföra sig via social media, utan också skapa en relation till dig som kund. 

Social Customer Relationship Management, SCRM, är en affärsstrategi där företag 

implementerar sociala medier i sin hantering av kundrelationer och ska leda till en öppen 

relation och ge fördelar till både företaget och till dig som kund (Woodcock 2011). Detta ses 

som starkt relationsskapande och gör att rollen som kund blir större och viktigare 

(Gummesson 2002). 

1.2 Tidigare forskning och problemdiskussion 

Ang (2011b) hävdar att social media idag kan ses som en “game changer” på marknaden då 

användandet de senaste åren ökat drastiskt och resulterat i miljontals användare. Hennig-

Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, Rangaswamy och Skiera (2010) benämner 

Facebook, Twitter och Youtube som fenomen som revolutionerat relationen mellan företag 

och kund, och gett kunden en betydligt mer aktiv roll i förhållandet. Hennig-Thurau et al. 

(2010) beskriver hur dessa nya mediekanaler påverkar ett företags kundrelationer med fokus 

på de kommunikationsmöjligheter som uppstått. Enligt Sashi (2012) skapar social media 

möjligheten för företag att få kontakt med kunder och dela information till dem, vilket kan 

ändra de traditionella rollerna köpare och säljare. Hennig-Thurau et al. (2010) hävdar också 

att dessa nya kommunikationskanaler inte bara gör det möjligt för kunder att kommunicera 

med företaget utan också med andra kunder. Mycket av den tid som kunder spenderas på 

sociala medier kan dessutom hänföras till företag och varumärken (Hennig-Thurau et al. 

2010). 

Kunder kan vara aktiva på sociala medier bland annat genom att dela erfarenheter med andra 

kunder eller kontakta företaget för kundservice (Palm 2013). När kunden är aktiv skapas en 

möjlighet för interaktivitet med företaget och på så vis kundmöten via social media (Palm 

2013). Sklar (2013) uttrycker att företag eftersträvar kundengagemang, vilket blivit mer 

tillgängligt med social media. Företag bör behandla sina kunder som individer och genom 
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sociala medier finns möjlighet att göra det (Sklar 2013). Detta ska enligt Keating (2013) leda 

till att kunden återkommer och engagerar sig i företaget. Spenner (2012) hävdar dock att detta 

inte är något som kunden eftersträvar då de istället föredrar enkelhet, vilket innebär att det 

finns ett glapp mellan vad företag tror att kunden önskar få ut av sociala medier och vad 

kunden själv vill. Ang (2011a) gör dessutom skillnad på engagemang kunder emellan och 

kund och företag emellan då vissa kunder inte eftersträvar en relation med företaget, utan 

värdesätter en relation med andra kunder. 

Clark och Melancon (2013) undersöker om, och i så fall på vilket sätt, social media bidrar till 

att bygga och behålla ett förhållande med kunder. Studiens resultat visar att kunder som 

använder social media uppfattar en hög nivå av investering och kvalitet i kundrelationen. 

Dessutom besitter de en högre nivå av kundnöjdhet, kundlojalitet och positiv word-of-mouth 

än de kunder som inte följer företaget via sociala medier. Detta innebär att social media 

påverkar viktiga faktorer som kan leda till kundrelationer (Clark & Melancon 2013). En 

relation innebär att kunderna är engagerade samt att ett utbyte mellan kund och företag sker, 

och social media är ett sätt för företag att nå detta (Sashi 2012). Customer engagement, 

kundengagemang, är det begrepp som hanterar en kunds företeelser mot ett företag 

(Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström 2012). Enligt Sashi (2012) har Internet och social 

media skapat ett stort intresse för kundengagemang. Heller Baird och Parasnis (2011) påstår 

dock, i linje med Spenner (2012), att det finns ett gap mellan vad företag erbjuder via social 

media och vad kunden eftersträvar, och att det är vanligt att företag överdriver kundens 

önskan att kommunicera och bygga en relation till företaget. 

Det finns mycket forskning kring social media och hur det som ett marknadsföringsverktyg 

kan skapa möjligheter för företag att utveckla kundrelationer. Vanligtvis hanteras hur sociala 

medier skapar möjlighet till interaktivitet kunder och företag emellan. Enligt Clark och 

Melancon (2013) finns det fördelar med att investera i social media och kundrelationer. De 

menar att de kunder som följer företag på social media är mer nöjda och lojala än de kunder 

som inte gör det. Heller Baird och Parasnis (2011) menar istället att kunder kräver annat än 

vad företagen erbjuder via social media. Företag fokuserar på att uppnå kundengagemang, 

men baserat på dagspress och tidigare forskning finns intentioner av att vad företag tror 

kunderna vill ha ut av användandet av sociala medier inte överensstämmer med vad kunderna 

önskar. Det saknas alltså vetenskaplig forskning om hur kunder vill engagera sig i företag via 

social media. Då den globala modeindustrin enligt Kim (2013) har växt hastigt och 

konkurrensen i branschen blivit hårdare, är det därför av intresse att granska de relationer som 

finns mellan just modeföretag och användare av social media. 

1.3 Problemformulering och syfte 

Syftet är att kartlägga den relation som skapas mellan modeföretag och dess kunder via 

sociala medier. Kundens perspektiv är i fokus genom att undersöka hur en kund kan och vill 

engagera sig med modeföretag genom sociala medier, samt vad målet med relationen är. Vi 

eftersträvar att kunna besvara frågan: 

Varför och hur vill en kund vara engagerad i ett modeföretag via social media?  
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1.4 Disposition 

Kapitel ett ger en inblick i studiens bakgrund och presenterar tidigare forskning. En 

problemdiskussion leder fram till uppsatsens problemformulering och syfte, som grundar sig i 

att undersöka kundengagemang hos modeföretag via social media. 

I kapitel två presenteras studiens tillvägagångssätt. Vi diskuterar för- och nackdelar med val 

av metod och ger en presentation över utformning och genomförande av den webenkät som 

använts i studien.  

I kapitel tre redovisar vi den referensram som ligger till grund för studien. Den belyser 

litteratur och begrepp som kan ses som uppsatsens byggstenar. Kapitlet ger en introduktion 

till relationer och relationsmarknadsföring för att sedan avsmalna till uppsatsens fokus, 

kundengagemang.  

Kapitel fyra är en presentation av den empiri som samlats in via en enkät. Informationen har 

sammanställts i tabeller, diagram och texter för att tydliggöra innehållet och resultatet för 

läsaren.  

I kapitel fem analyserar vi de resultat som presenterats i det tidigare kapitlet. Empirin testas 

och jämförs mot uppsatsens referensram, för att i efterkommande kapitel vara grunden för vår 

slutsats. 

I kapitel sex drar vi slutsatser kring det analyserade materialet. Genom att koppla slutsatser till 

uppsatsens frågeställning får vi en helhet över genomförd studie och kan besvara uppsatsens 

syfte.  

Kapitel sju är uppsatsens avslutande kapitel. Där reflekterar och diskuterar vi kring uppsatsens 

gång och resultat. Vi ger också förslag på vidare forskning.  
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2 Metod 
 

Detta kapitel ämnar förklara de tillvägagångssätt som tillämpas i uppsatsen. Vi inleder med 

att resonera kring val av metod och motivera utformningen av vår enkät. Vi för sedan en 

diskussion gällande undersökningens urval. Kapitlet beskriver också hur insamlingen gått till 

samt hur vi sammanställt data. Vi avslutar med att diskutera studiens tillförlitlighet. 

2.1 Val av metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning ansågs en kvantitativ metod och en 

enkätundersökning mest lämplig. Enligt Bryman och Bell (2013) ger en enkät fördelar i och 

med att den är tidseffektiv och billig i jämförelse med intervjuserier, vilket ansågs passande 

då våra förutsättningar innebar en begränsad tidsram och begränsade resurser. Andra fördelar 

är enligt Bryman och Bell (2013) att ingen intervjuareffekt uppkommer och att 

respondenterna kan besvara enkäten när det passar dem. Vi är också medvetna om de 

nackdelar som en enkätundersökning som insamlingsmetod medför. Bryman och Bell (2013) 

betonar vikten av att formulera frågorna väl, då ingen intervjuare finns tillgänglig för frågor 

efter att enkäten lämnats ut. Vi har inte heller haft möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Att 

använda enkät istället för intervju innebär också ett större bortfall, vilket ökar risk för fel och 

skevhet och kan komma att påverka resultatet (Bryman & Bell 2013). Om respondenten anser 

att enkäten inte är tillräckligt bra utformad eller intressant, kan denne välja att inte svara alls 

eller ge ofullständiga svar.  

Vidare ansågs det passande med en surveyundersökning online. Fördelar med en enkät online 

är bland annat att det inte kräver kodning av en stor mängd svar då de automatiskt laddas ned 

i en databas, samt att med hjälp av filterfrågor kan enkäten på ett effektivt sätt skicka vidare 

respondenten till lämplig fråga (Bryman & Bell 2013). En enkät online medför också 

snabbare respons och det är möjligt att utforma den estetiskt tilltalande. Nackdelar med denna 

metod är minskad kontroll över vem som svarar. Även om ett önskat urval kontaktas är det 

omöjligt att kontrollera vem respondenten i slutändan är och om denne svarar sanningsenligt, 

och endast en gång (Bryman & Bell 2013). Dessutom är det risk för stort bortfall, och endast 

människor med tillgång till Internet har möjlighet att svara.  

Ett alternativ hade varit ett kvalitativt fokus och då använda oss av kvalitativa intervjuer eller 

fokusgrupper. Detta hade inneburit färre deltagare men möjlighet till en diskussion kring 

engagemang inom sociala medier. Då uppsatsen syftar till att kartlägga hur engagemanget 

generellt ser ut ansågs en kvantitativ metod mer passande då det ger ett större antal 

respondenter.   

Enkäten skapades via Google Formulär och distribuerades via en webblänk. Respondenterna 

försågs med en inbjudan med en länk till enkäten. Enkäten var tillgänglig online i 7 dagar och 

efter det hade 115 svar skickats in. Svaren lagrades i Google Formulär och vi valde att sedan 

sammanställa och arbeta med dem i Excel.  

2.1.1 Utformning av enkät  

Målet med undersökningen var att samla information om hur människor agerar på social 

media gällande modeföretag. Enkäten inleddes med att informera respondenten om att denne 

var anonym i dess svar, då det kan göra respondenten mer benägen att svara (Eliasson 2006) 

men också eftersom att deltagarna bör behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman 

& Bell 2013). Vid utformning av enkätens frågor började vi med att formulera faktafrågor för 
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att få en överblick över respondenterna och kunna kategorisera dem i ålder och kön. Enkla 

och faktainriktade frågor ställdes först då det enligt Eliasson (2006) är en fördel. Det gav oss 

möjlighet att gallra bland de svarande och rensa bort respondenter som inte var relevanta för 

undersökningens syfte. Vidare i enkäten använde vi oss främst av slutna frågor med färdiga 

svarsalternativ. Fördelar med detta att det är enkelt att bearbeta svaren samt att det ökar 

möjlighet för jämförelse (Bryman & Bell 2013). Det ger också respondenten en bättre 

förståelse för frågan då svarsalternativen kan förtydliga frågans innebörd. En nackdel är 

istället att svaren är ledande och möjlighet till spontana svar försvinner Respondenten kan 

också anse att det inte finns ett lämpligt svarsalternativ för dem och hoppa över eller svara 

missvisande på frågan(Bryman & Bell 2013). För att minska detta har vi på de flesta frågor 

lagt till alternativen Annat/Vet ej, för att säkerställa att det alltid finns ett lämpligt alternativ 

för respondenten.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten fick svara fritt. Fördel med öppen 

fråga är enligt Bryman och Bell (2013) att respondenten får svara med egna ordval utan att 

påverkas av forskarnas sätt att formulera sig. Det kan också ge svar som vi som forskare inte 

kunnat föreställa oss när vi utformade enkäten (Bryman & Bell 2013). Det finns också 

nackdelar med öppna frågor, det kräver mer av respondenterna och det kan vara avskräckande 

att behöva skriva långa svar, vilket kan leda till bortfall (Bryman & Bell 2013). Det är också 

mer arbete för oss som forskare då svaren är svårare att analysera och behöver kodas 

(Eliasson 2006). Sist i enkäten valde vi att tacka respondenterna för deras medverkan. 

Enkäten finns som Bilaga 1.  

2.2 Urval 

Vi har undersökt kundengagemang inom social media bland kvinnor och män i Sverige. 

Eftersom denna målpopulation innefattar ett för stort samt ett okänt antal enheter, finns inget 

ramverk som samlar dessa. Vi hade därför inte möjlighet att genomföra ett sannolikhetsurval, 

utan ett icke-sannolikhetsurval gjordes. Detta i form av ett bekvämlighetsurval där vi riktade 

oss mot ett, för oss, lättillgängligt område vilket var studenter på Textilhögskolan i Borås. Vi 

distribuerade också enkäten via Facebook för att uppnå en väsentlig mängd svar. Utifrån 

dessa urval förmodar vi att vi nått ut till en grupp med liknande karaktärsdrag vilket troligtvis 

har påverkat studiens resultat. 2013 hade Textilhögskolan 945 registrerade studenter, varav 

843 kvinnor (89,2%) och 102 män (10,8%)
1
 och urvalet består med största sannolikhet främst 

av unga kvinnor med ett påtagligt intresse av kläder och mode. Även respondenter som är väl 

bekanta med sociala medier då enkäten dels distribuerades via Facebook.  

2.3 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i kvantitativ forskning och syftar till att hålla 

studiens tillförlitlighet på en så hög nivå som möjligt (Bryman & Bell 2013). En hög 

reliabilitetet innebär att studien är pålitlig (Eliasson 2006). En undersökning med hög 

reliabilitet kommer i princip få samma resultat om den genomförs igen. Reliabilitet syftar 

också till att vi som forskare tolkar våra data likadant, vilket vi haft i åtanke när vi exempelvis 

kategoriserat svaren till vår öppna fråga (Bryman & Bell 2013). Validitet syftar till att 

undersökningen mäter det som är för avsikt att mäta (Rienecker & Jörgensen 2008). Den 

externa validiteten syftar till att visa om resultaten kan generaliseras från det specifika 

undersökningskontextet och en anledning till varför ett representativt urval är något man 

eftersträvar vid en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2013). Då vår undersökning 
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består av ett icke-sannolikhetsurval är vi medvetna om att det inte höjer den externa 

validiteten utan snarare belyser de individer som befinner sig inom vårt urval och ger oss 

möjlighet att beskriva dessa. Det finns på så vis ingen möjlighet att generalisera resultaten, 

vilket är en nackdel med bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013).  

Innan den slutgiltiga versionen av enkäten sändes ut testades den på en mindre grupp 

studenter för att se hur den tolkades och att frågorna var ställda på ett relevant sätt. 

Pilotstudien gav oss möjlighet att avgöra hur lämpliga och fullständiga instruktionerna i 

enkäten var, om det fanns otydliga formuleringar och om frågorna var ställda i en lämplig 

ordningsföljd (Bryman & Bell 2013). Tack vare testgruppens svar och kommentarer om 

enkäten kunde förbättra och öka tillförlitligheten.  

Bortfall bedömdes inte som ett problem eftersom vi på grund av vårt bekvämlighetsurval 

visste att vi inte skulle kunna generalisera resultaten. Ofullständiga svar på enkäterna har vi 

behandlat på så sätt att vi har tagit bort respondenten från den specifika ofullständiga frågan, 

och respondenten är fortfarande med i undersökningen. Bryman och Bell (2013) tar upp fyra 

typer av felkällor, möjliga vid en surveyundersökning; samplingsfel, samplingsrelaterade fel, 

fel vid datainsamling och fel vid databearbetning. De felkällor vi främst haft i åtanke är de två 

sistnämnda, då vi på grund av vårt urval inte haft möjlighet att påverka de andra. Fel vid 

datainsamling innefattar exempelvis oklara frågeformuleringar, och det finns en risk att våra 

respondenter missuppfattat syftet med frågan eller tolkat frågan olika. Fel vid bearbetning av 

data är en följd av felaktig hantering av insamlad data, framför allt vid kodning. Störst risk för 

detta är vid vår öppna fråga då vi själva kodat svaren efter egna tolkningar. Dock 

genomfördes kodningen tillsammans. 
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3 Referensram 
 

I detta kapitel skapas en referensram av den litteratur som ligger till grund för uppsatsens 

kommande analys, slutsats och diskussion. Vi belyser forskning som bistår till att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av social media. 

Därefter beskrivs relationsmarknadsföring som är bakgrunden till kundengagemang, och 

slutligen en fördjupning av begreppet kundengagemang. Därifrån belyser vi den utveckling 

som skett inom ämnet i och med uppkomsten av social media. Kapitlet presenterar tre 

modeller som visar hur kundengagemang kan ta form.  

3.1 Social media 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver social media som Internetbaserade applikationer som 

tillåter skapande och utbyte av innehåll vilket skapas av användarna själva. Enligt Leigert 

(2013) kan människor runt om i världen utbyta och ta del av åsikter, trender och nyheter 

genom social media. På så vis kan konsumenter lätt komma i kontakt med varandra för 

rekommendationer, samt sprida information om man gillar eller ogillar en produkt. Motiven 

för att använda social media varierar dock med om användaren är ett företag eller en 

privatperson. För företag är social media en möjlighet att synas, kommunicera och skapa 

relationer med kunder och omgivning (Leigert 2013). König (2012) beskriver hur fler företag 

och organisationer använder sig av social media för att kommunicera med sina målgrupper 

eftersom det är ett enkelt och snabbt sätt att skapa dialog. Genom social media har företag 

möjlighet att vara engagerade med kunder på kundernas villkor, alltså när och var det passar 

kunden, samt via de kanaler kunden själv önskar (Woodcock 2011). På så sätt kan kunderna 

välja hur involverade de vill vara i företaget. Leigert (2013) presenterar tio 

användningsområden för företag inom sociala medier, varav ett är ”kunden i fokus”. Där 

beskrivs hur social media är till nytta för förbättring av just kundrelationer. Social media ger 

exempelvis möjlighet till löpande kundkontakt, skapa förtroende för företaget, ge kunden en 

inblick i verksamheten samt att bygga långsiktiga relationer. Detta gör att företaget kan 

komma närmare kunden. I motsats till traditionell marknadsföring, push marketing, är det 

möjligt att genom social media och pull marketing “locka folk till att komma självmant” 

(Leigert 2013).  

Kort beskrivning av de tre sociala medier som betonas i uppsatsen (Leigert 2013, s.84; 98): 

 Facebook: ett socialt nätverk där privatpersoner och företag kan publicera text, bilder 

och filmklipp.  

 Instagram: ett nätverk för att publicera foton och videos, där uppdatering främst är 

kopplat till mobilanvändare.  

 Twitter: en mikroblogg främst till för publicering av texter där uppdateringarna har en 

maxgräns på 140 tecken. 
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3.2 Relationsmarknadsföring 

3.2.1 Vad är en relation?  

Det är möjligt att påstå att en relation mellan kund och företag finns när upprepade köp har 

genomförts (Grönroos 2002). Grönroos (2002) är dock kritisk till att enbart använda denna 

definition då det kan finnas många skäl för en kund att handla upprepade gånger hos ett 

företag. En relation hör nämligen enligt Grönroos (2002) även ihop med kundens inställning 

och attityd, och att det finns något som binder en part till en annan. Denna relation måste 

företag förtjäna och arbeta för genom relationsmarknadsföring (Grönroos 2002) och det är 

sedan kunden som avgör om en relation existerar eller inte. Grönroos (2002) betonar att en 

relation existerar när kunden anser att det finns ett ömsesidigt engagemang, vilket bygger på 

samspel och interaktion samt kommunikation mellan företag och kund. Samspel innefattar 

utbyten av varor, tjänster och kommunikation mellan parterna, medan kommunikation 

innefattar insatser som annonsering eller direktreklam. Samspel och interaktion kombinerat 

med kommunikation bör pågå under en längre tid och bli en värdeskapande relationsprocess. 

En relation bör dessutom skapa fördelar för båda parter där alla upplever sig som vinnare, 

vilket innebär att kund och företag bör bete sig som samarbetspartners istället för två 

utomstående parter (Grönroos 2002).  

3.2.2 Vem är en kund? 

Enligt Grönroos (2002) bör ett företag se människan som en kund hela tiden, även när inte 

transaktioner sker. Lyckas företaget med detta har kunden behandlats som en relationskund. 

Att istället se på detta genom ett transaktionsperspektiv innebär att människan endast ses som 

kund när denne genomför ett köp (Grönroos 2002). Dock önskar inte alla kunder ha en 

relation med företag eftersom olika människor och organisationer har olika behov (Grönroos 

2002). En kund kan ha en transaktionsinriktad inställning eller vara en aktiv eller passiv 

relationskund, där respektive inställning motsvarar olika förväntningar och relationer 

(Grönroos 2002). Att vara en aktiv relationskund har sina fördelar och kan kategoriseras som: 

säkerhet, sociala fördelar samt särskilda förmåner (Gwinner, Gremler och Bitner 1998 se 

Grönroos 2002). Säkerhet innebär fördelar som minskad oro gällande leverantören. Sociala 

fördelar innebär att kunden blir igenkänd och vänskapligt behandlad av personal och känner 

att det finns en särskild kontakt med företaget. Särskilda förmåner ger fördelar i form av 

extratjänster, specialpriser och att vara prioriterad. (Grönroos 2002). 

3.2.3 Relationsmarknadsföring 

Morgan och Hunt (1994, s.34) definierar relationsmarknadsföring som ”all marketing 

activities directed towards establishing, developing and maintaining successful relational 

exchanges”. Enligt Gummesson (2002) finns det tre centrala begrepp inom 

relationsmarknadsföring; relationer, nätverk och interaktion. En relation innebär att två eller 

fler parter bedriver någon slags kontakt med varandra där den vanligaste relationen inom 

marknadsföring är den mellan leverantör och kund. Nätverk innebär ett flertal relationer där 

kopplingen mellan parter ofta beskrivs som komplex. Interaktion syftar till att parter 

interagerar med varandra och samspelar (Gummesson 2002). Det som skiljer 

relationsmarknadsföring mot traditionell marknadsföring är att det är fokus på relationen 

istället för transaktionen och att övertyga till ett köp (Gummesson 2002). Vid 

transaktionsmarknadsföring behöver det inte finnas ett känslomässigt band mellan kund och 

företag, istället är det köpet som värderas. I relationsmarknadsföring är det däremot tyngd på 
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lojalitet och engagemang hos kunden och en långsiktig relation anses fördelaktig för både 

kund och företag (Gummesson 2002). Även Grönroos (2002) betonar att generellt är lönsam 

marknadsföring en fråga om att behålla kunder en längre tid, och därför skapa bestående 

relationer via relationsmarknadsföring. Den klassiska marknadsrelationen mellan kund och 

leverantör benämns av Gummesson (2002) som marknadsföringens “klassiska dyad” där 

leverantören säljer och kunden köper. Detta synsätt innebär att målet är att skaffa nya kunder. 

Då kundens roll utvecklas och allt mer ses som en resurs för företaget är idag målet istället att 

behålla existerande kunder och utveckla de relationer som finns (Gummesson 2002).  

Morgan och Hunt (1994) menar att faktorerna trust och relational commitment, förtroende 

och åtagande, är avgörande för en framgångsrik relation. Åtagande definieras som att en part 

anser att en pågående relation med en annan part är så viktigt att de ger maximal ansträngning 

för att behålla relationen. Åtagande beskrivs dessutom som värdeskapande och som en viktig 

faktor att vårda i en relation. Gustafsson, Johnson och Roos (2005) delar upp åtagande i två 

delar, beräknande och affektivt (calculative and affective) där det beräknande innebär att 

kunden bygger ett åtagande på grund av höga byteskostnader eller att andra leverantörer 

saknas. Affektivt åtagande syftar istället till ett emotionellt band mellan köpare och säljare, 

som bygger på en stark relation mellan dessa parter. Förtroende bygger på tron om att den 

andra parten är pålitlig och har hög integritet, och kan dessutom påverka åtagandet. Enligt 

Vivek, Beatty och Morgan (2012) är det genom kundengagemang som faktorerna förtroende 

och åtagande utvecklas, och till följd av det, starka relationer. Sashi (2012) belyser, utöver 

förtroende och åtagande, hur viktigt satisfaction, tillfredsställelse, är för en relation och 

engagemang hos kunden. Kundtillfredsställelse kan definieras som en kunds övergripande 

utvärdering av ett erbjudandes prestation (Johnson and Fornell 1991; se Gustafsson et al. 

2005). Tillfredsställelse har en långsiktig positiv påverkan på kundens lojalitet och kan leda 

till ett kundbeteende som är till företagets fördel, som exempelvis word-of-mouth och återköp 

(Gustafsson et al. 2005). Utöver att engagemang kan innebära lojalitet och tillfredsställelse, 

hävdar Gummerus et al. (2012) att en kund kan uppleva andra relationella fördelar genom att 

vara engagerad, som till exempel underhållning. 

3.3 Kundengagemang 

Det essentiella inom relationsmarknadsföring är att kunna se kunden bortom köp, och en stor 

del av detta innebär att engagera kunden. Detta resulterar i så kallat kundengagemang (Vivek, 

Beatty & Morgan 2012). Kundengagemang innebär ett samarbete mellan säljare och köpare 

där värde skapas gemensamt för båda parter (Prahalad & Ramaswamy 2004), och kan närmast 

beskrivas som en relation mellan två parter inom samma organisation (Sashi 2012). 

Kundengagemang skildras på flera sätt och definieras enligt Wagner och Majchrzak (2007, 

s.20) som ”the intensity of customer participation with both representatives of the 

organization and with other customers in a collaborative knowledge exchange process”. 

Vivek, Beatty och Morgan (2012, s.127) väljer att definiera kundengagemang som “the 

intensity of an individual’s participation in and connection with an organization’s offerings or 

organizational activities, which either the customer or the organization initiates”.  

Vivek, Beatty och Morgan (2012) hävdar att kundengagemang kan visa sig kognitivt, 

affektivt, beteendemässigt eller socialt. De kognitiva och affektiva delarna syftar till de 

erfarenheter och känslor som kunderna erhållit. Beteendemässiga och sociala element syftar 

till deltagandet av nya och existerande kunder. Sammantaget kan kundengagemang beskrivas 

som den koppling en kund har till ett visst företag och hur kopplingen tar form (Vivek, Beatty 

& Morgan 2012). Vid klassificering av kundengagemang skiljs dels på engagemang som 

skapats av kund eller företag, dels på engagemang som skapats med erbjudande eller 
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aktiviteter (Vivek, Beatty & Morgan 2012). Skillnaden mellan erbjudande och aktivitet ligger 

i om det är en produkt och ett varumärke som engagerar kunden, eller om det är en aktivitet 

som driver kunden till engagemang med produkten och varumärket. Dock är det inte alltid 

tydligt vem som är initieraren till engagemang, till exempel kan ett företag välja att skapa en 

Facebook-sida men det är konsumenterna som bidrar med innehåll. Gemensamt är dock att 

kunden erhållit en aktiv position i en aktiv konsumtionsmiljö (Vivek, Beatty & Morgan 

2012).  

3.3.1 Kundengagemangsmatris 

Kundengagemang består enligt Sashi (2012) av flera dimensioner liknande det djup som kan 

återfinnas i relationer. Kundengagemang kan vara kort- eller långsiktigt, och gå från flyktigt 

till intimt (Sashi 2012). Sashi (2012) delar in engagemang i fyra grupper beroende på hur 

starkt emotionellt band kunden har till företaget samt hur stort utbyte relationen ger till de 

båda parterna. Kundengagemang med ett svagt emotionellt band och ett relativt lågt utbyte 

mellan parter ger en transaktionskund (transactional customer). Kunden känner inget 

personligt band till företaget och har inte heller någon förhoppning om framtida utbyten i 

relationen (Macneil 1981 se Sashi 2012). För en transaktionskund är pris och erbjudanden 

viktigt och det är priset som avgör val av leverantör (Sashi 2009). Den enda interaktion som 

sker mellan köpare och säljare är transaktionen.  

Delighted customers, nöjda kunder, innebär att det finns ett starkt emotionellt band mellan 

köpare och säljare, men relationsutbytet är desto lägre (Sashi 2012). Dessa kunder har en 

positiv syn på företaget och är tillfredsställda. Dock har kunden sällan kontakt med säljaren 

och transaktioner är ovanliga, vilket leder till en sporadisk relation. För den nöjda kunden har 

en viss typ av åtagande uppkommit, affektivt åtagande, vilket gör att kunden kan ses som 

förespråkare för en produkt eller ett varumärke, och bidrar ofta till positiv word-of-mouth 

(Sashi 2012).  

En lojal kund (loyal customer) karaktäriseras av beräknat åtagande. Höga byteskostnader 

existerar och brist på andra leverantörer gör att kunden blir trogen ett företag. I ett sådant 

förhållande är det emotionella bandet lågt, men relationsutbytet högt. Kunden är alltså tvunget 

lojal då övriga alternativ saknas. En lojal kund kommer, till skillnad mot en nöjd kund, 

troligtvis inte att rekommendera säljaren eller bidra med positiv word-of-mouth.  

När både det emotionella bandet och relationsutbytet är starkt kallar Sashi (2012) kunden för 

ett fan, och ett starkt kundengagemang har uppnåtts. Relationen mellan köpare och säljare 

präglas av samarbete och delade fördelar. Fans är både lojala och nöjda, och både affektivt 

och beräknat åtagande finns. Fans kan känna gemenskap med ett företag men också med 

andra fans, vilket företag eftersträvar då det förbättrar den övergripande tillfredsställelsen 

(Sashi 2012). 
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Figur 1. Customer engagement matrix (Sashi 2012, s.265) 

 

3.4 Kundengagemang inom social media 

Det ökade användandet av Internet och Web 2.0 har lett till ett ökat fokus på 

kundengagemang samt nya möjligheter att uppnå detta (Sashi 2012). Social media är en av de 

mest populära plattformarna för kunder att engagera sig på med företag, och dess interaktiva 

natur har gett företag stora möjligheter att involvera konsumenter i att skapa värde och 

innehåll (Kaplan & Haenlein 2010). Det finns enligt van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, 

Doree´n, Pirner och Verhoef (2010) många sätt för en kund att visa engagemang på via 

sociala medier, bland annat genom att hjälpa andra kunder, dela med sig av erfarenheter, 

diskutera aktuella ämnen, söka information och delta i undersökningar. Även interaktiva 

beteenden som att läsa kommenterar och “lurk around” förekommer (van Doorn et al. 2010). 

Social media erbjuder möjligheter för företag att ”connecta” med kunder och utveckla en 

djupare relation med dem (Thackeray, Neiger, Hanson & McKenzie 2008). Dock är det inte 

förrän på senare dagar företag har insett potentialen med social media (Woisetschläger, 

Hartleb & Blut 2008) även om dessa medium tidigt setts som väldigt passande för utveckling 

av kundrelationer (Kane, Fichman, Gallaugher & Glaser 2009).   

Enligt Bielski (2008) har behovet av ett begrepp som kundengagemang skapats av social 

medias uppkomst. Kundengagemang via social media innebär all kommunikation som sker 

via bloggar, sociala nätverk och annan social media mot ett företag (van Doorn et.al 2010). 

Eftersom social media har ökat möjligheten för interaktivitet mellan företag och kund, är det 

med detta medium enklare för företag att finnas nära sina kunder. Sashi (2012) hävdar att 

social media kan användas som ett hjälpmedel för att förbättra relationen mellan köpare och 

säljare. Förhållandet mellan kund och företag kan dessutom bli “rikare”, vilket leder till större 

tillfredsställelse hos kunden (Sashi 2012). Enligt Sashi (2012) representerar begreppet 

kundengagemang en övergång från traditionell marknadsorienterad marknadsföring till 

relationsmarknadsföring (Sashi 2012). Vidare hävdar Sashi (2012) att social media ger företag 

möjlighet att knyta an till icke-kunder, vilket gör det möjligt att omvandla transaktionskunder 

till nöjda kunder eller fans. Ang (2011a) betonar dock att användare av social media inte alltid 

behöver, eller vill, vara kunder till företaget. Istället värderar de förhållandet mellan varandra 

och ogillar reklam på den sociala plattform de agerar på. Dessutom gör social media det 

möjligt för kunden att visa negativa beteenden som i sin tur kan vara negativt för företaget 

(Gummerus, Liljander, Weman & Pihlström 2012).  
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Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege och Zhang (2013) väljer att dela in engagemang via social 

media, i låg och hög nivå. En låg engagemangsnivå innefattar situationer där kunder antingen 

tar till sig innehåll passivt eller använder sig av väldigt grundläggande former av feedback, 

exempelvis “gillar” på Facebook. Hög nivå av engagemang är när konsumenter arbetar aktivt 

med varumärket och deltar i olika former av medskapande, som att skriva recensioner eller 

skapa videos (Malthouse et al. 2013). Malthouse et al. (2013) beskriver det som att en 

användare engagerar sig i företaget när hen genererar innehåll till ett specifikt märke. 

3.4.1 Kundengagemangsmodell för social media 

Gordon (2013) kategoriserar användare av social media baserat på hur mycket de engagerar 

sig och därmed hur stort värde de producerar för ett företag. Alla användare är alltså inte lika 

värdefulla eller bidrar med lika givande material. Ju mer djup i varje koppling, desto viktigare 

är engagemanget för företag och andra kunder. Användarna, med respektive engagemang, 

delas in i fem kategorier. Passives, passiva användare, deltar inte alls och beskrivs som 

långsamma och tröga. Prowler, en kringstrykande åskådare, är någon som inte själv bidrar 

med innehåll men gärna är uppdaterad och följer material som övriga användare bidrar med. 

En presenter, presentatör, bidrar med en del innehåll och presenterar sig själv, men är ingen 

storföljare av social media. En participator, deltagare, är desto mer aktiv och bidrar med eget 

material. En deltagare är en aktiv följare av andras innehåll. En producer, producent, beskrivs 

som den mest engagerade användaren. En producent bidrar med en stor volym innehåll, vilket 

syns tydligt på den mängd följare de har och den mängd användare de följer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Customers and Social Media Engagement Model (Gordon 2013, s.126) 
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3.4.2 Kundengagemangscykel 

Sashis (2012) modell för kundengagemang för Web 2.0 redogör för de steg som visar hur 

anknytning till ett företag börjar och slutligen resulterar i ett aktivt kundengagemang. Cykeln 

inleds med connection, anknytning, då det är ett krav för att ett band ska kunna skapas parter 

emellan. Social media har förenklat denna del av kundengagemang, och både offline- och 

onlinestrategier finns för att uppnå detta (Sashi 2012). En kund kan etablera en relation med 

både säljare och med andra kunder och när en första anknytning gjorts kan parterna börja 

interagera med varandra vilket leder till nästa steg i cykeln interaction, interaktion. Också 

detta har förenklats av social media, då det tidigare var begränsat till word-of-mouth, brev och 

telefon inom den närmsta vänskapskretsen. Med social media, Web 2.0 och andra virtuella 

verktyg är möjligheterna oändliga när det kommer till kontakt och kommunikation (Sashi 

2012). Dessa interaktioner kan leda till en ökad förståelse för kundens behov och ger en 

möjlighet till en kontinuerlig dialog mellan kund och företag (Sashi 2012). För att 

interaktionen som skapats mellan köpare och säljare ska kunna fortsätta måste båda parterna 

vara nöjda med kommunikationen, framför allt kunden.  

Satisfaction, tillfredsställelse, är en grundläggande byggsten i kundengagemang, då 

otillfredsställelse kan leda till ett avbrutet köp och resultera i att kunden väljer att byta 

leverantör (Sashi 2012). Retention, återkommande kunder, är vad som eftersträvas med 

kundengagemang. Detta uppnås genom hög tillfredsställelse under en längre tid eller genom 

väldigt positiva erfarenheter för kunden. Detta kan leda till ett långsiktigt förhållande mellan 

konsument och säljare, men behöver inte betyda att både konsument och säljare upplever 

förhållandet som positivt.  Det kan alltså finnas en långsiktig relation utan emotionella band, 

eller emotionella band utan en långsiktig relation. Kundtillfredsställelse och beräknat 

åtagande har vanligtvis en positiv inverkan för att få återkommande kunder, medan affektivt 

åtagande inte påverkar (Sashi 2012).  

Återkommande kunder skapar i sin tur ett slags åtagande (commitment) som tidigare nämnts 

och som kan beskrivas från de två vinklarna affektivt och beräknande. Affektivt åtagandet 

syftar till hur starkt det emotionella bandet är för kunden och vilka känslor kunden har för 

relationen. Beräknat åtagandet är mer rationellt och beror snarare på byteskostnader och brist 

på andra alternativ, men bidrar till lojalitet hos kunden. Det affektiva bidrar istället till 

förtroende och ”bonding” mellan köpare och säljare (Sashi 2012). Nöjda kunder sprider ofta 

goda erfarenheter till andra, vilket kan påverka dessa till en positiv syn av ett företag eller 

varumärke. Detta möjliggörs av det emotionella bandet en nöjd kund känner, till skillnad från 

en lojal kund som troligvis inte kommer dela positiva erfarenheter från företaget på samma 

sätt. Både kunder och säljare kan åta så kallade “advocacy roles” och förespråka ett företag 

eller produkt, vilket innebär nästa steg i cykeln. 

Engagement, engagemang, innebär att nöjda eller lojala kunder förespråkar ett företag eller 

produkt i sina sociala nätverk. Detta innebär att ett engagemang kräver både affektivt och 

beräknat åtagande hos kunden. Engagemang uppstår när utbytet i relationen är stort och det 

finns starka emotionella band. En engagerad kund hjälper till att skapa nya anknytningar och 

är inkluderad i värdeskapandet, vilket också skapar tillfredsställelse hos kund. Ytterligare 

konstaterar Sashi (2012) att en engagerad kund är engagerad i ett företag både i upp- och 

nedgångar. 
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Figur 3. Customer engagement cycle (Sashi 2012, s.261) 

 

3.5 Syntes 

Modeller och litteratur som belysts i detta kapitel syftar till att förse läsaren med en bakgrund 

till uppsatsens ämnesområde. Vidare ger litteraturen oss möjlighet att analysera empirin i 

kapitel fem. Vi tar där upp modeller från kapitel tre som är underlag för analys. Vissa 

modeller lämnas i kapitel tre med syfte att vara bakgrund till uppsatsen i allmänhet. Även 

enkäten har sin grund i den litteratur vi behandlat i uppsatsens referensram, med den som bas 

har vi utvecklat relevanta frågor för att besvara uppsatsens syfte, och på så vis kartlägga den 

relation som finns mellan en kund och ett modeföretag via social media.  

Studien undersöker respondenterna och den tid de spenderar på sociala medier, och om de 

följer något modeföretag. Vi frågar om respondenternas motiv till varför de följer dessa 

företag och därefter om respondenternas aktivitet. Vidare tillfrågar vi om eventuella 

relationella fördelar och hur den optimala relationen med ett företag via social media ser 

ut. De markerade begreppen fungerar som rubriker för den sammanställda empirin i kapitel 4. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från den genomförda webenkäten. För att få en tydlig 

överblick över svaren använder vi oss av tabeller och diagram. Analys av empirin sker i 

efterföljande kapitel.  

4.1 Respondenterna 

De fyra första frågorna ger oss en generell uppfattning om respondenterna. Vi får information 

om kön, ålder, tid spenderad på social media samt om de följer modeföretag på social media 

eller inte. Undersökningen genererade totalt 115 svar. Av de responderande är majoriteten 

kvinnor med 106 stycken svarande.  

 

 

 

Tabell 1. Respondenternas könsfördelning 

 

 

Åldersfördelningen mellan respondenterna sprider sig från 19 till 58 år. Det mest 

förekommande värdet är 22 år och medelvärdet är 24,5 år.  

 

 

Diagram 1. Respondenternas åldersfördelning 

 

 

Kvinna 106 92 % 

Man 9 8 % 

Totalt 115 100 % 
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När respondenterna uppskattar hur lång tid de spenderar på social media per dag, kan vi i 

första hand utläsa att alla respondenter är aktiva på social media. Ingen respondent har valt 

alternativet ”Vet ej”. Dock spreds enkäten delvis via social media, samt informerade om att 

den behandlade social media, vilket innebär att icke-aktiva på social media kan ha valt att inte 

delta eller blivit nådda överhuvudtaget. Enligt diagram 2 spenderar majoriteten av 

respondenterna mellan en halvtimme och två timmar per dag på social media. Endast 3 

procent svarar ”Mer sällan”.  

 

   
Diagram 2. Respondenternas spenderade tid på social media 

 

Tabell 2 presenterar den fjärde frågan som undersökte om respondenterna följde något 

modeföretag via de sociala medierna Instagram, Facebook och/eller Twitter. De som svarade 

”Ja” fick fortsätta besvara enkäten medan de som svarade ”Nej” fick avsluta. 24 respondenter 

svarade ”Nej” och behövde därför inte fullfölja enkäten då de inte var relevanta för studien. 

Nästföljande empiri innefattar därför svarsresultat från de 91 respondenter som fullföljde 

enkäten. Dem innefattar 6 män (6,6%) och 85 kvinnor (93,4%). 

 

 

 

Tabell 2. Följer du något modeföretag via sociala medier? 

 

Följande fråga undersöker om respondenterna följer något modeföretag på mer än en social 

mediekanal. 65 % svarade att de följer modeföretag via mer än en kanal.  

 

 

 

 

Tabell 3. Följer du något modeföretag via mer än en social mediekanal? 

 

 

Ja 91 79 % 

Nej 24 21 % 

Totalt 115 100 % 

Ja 59 65 % 

Nej 32 35 % 

Totalt 91 100 % 
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4.2 Motiv  

I tabell 4, 5 och 8 beskriver ett balansmått den skillnad som finns mellan andelen 

respondenter som svarat alternativ 4 och 5, och 1 och 2. Med hjälp av detta mått kan vi utläsa 

den genomsnittliga åsiktsskillnaden hos respondenterna och vilka alternativ som tilltalar 

respondenterna mest. Måttet sträcker sig från -100 till 100. 

Tabell 4 visar svarsresultaten för den fråga som undersöker varför respondenterna följer 

modeföretag via social media. Respondenterna har tagit ställning till nio påståenden och 

uppskattat hur viktiga var och en är för deras användande av social media när de följer ett 

modeföretag.  Svarsalternativen innefattar en skala från 1 till 5, där 1 står för inte viktigt och 5 

för mycket viktigt. Alternativet ”Annat” gav respondenten möjlighet att ge ytterligare 

anledningar till varför hen följer ett modeföretag via social media.  

Vi kan tydligt utläsa att respondenterna sällan använder social media för att kontakta 

modeföretag för kundservice eller åsikter om produkter och tjänster. Inte heller för att kunna 

skriva recensioner eller betygsätta produkter. Det är också tydligt att främsta anledningen till 

att följa modeföretag är för inspiration och att få tillgång till exklusiv information. Påståenden 

som hamnar ”i mitten” är att känna gemenskap med andra följare samt företaget, delta i event, 

få tillgång till allmän information och att få erbjudande om rabatter. ”Att få tillgång till 

exklusiv information” med ett balansmått på 40 är avsevärt mer populärt än ”att skriva 

recensioner och betygsätta” vars balansmått är -90. Exklusiv information (40) och att bli 

inspirerad (82) är de enda positiva balansmåtten. 

 

 

Tabell 4. Varför följer du modeföretag på sociala medier? 

Annat: ”För att ha koll på hållbarhet och nyheter kring detta”.  ”Att hålla koll på 

arbetstillfällen”. ”För att se vilka nyheter som kommer, designsamarbeten mm”. 

”Jobberbjudande”.  

 1 = Inte 
viktigt 

2 3 4 
5 = Mycket 

viktigt 
Totalt Bortfall Balansmått 

Få erbjudande 
om rabatt 

33 19 15 18 5 90 0 -32 

Skriva 
recensioner och 
betygsätta 

65 17 7 1 0 90 0 -90 

Tillgång till 
allmän 
information 

25 18 30 13 4 90 0 -29 

Tillgång till 
exklusiv 
information 

4 14 18 32 22 90 0 40 

Bidra med 
åsikter 

50 21 15 3 0 89 1 - 76 

Kontakta 
kundservice 

49 21 13 4 1 88 2 -74 

Delta i event 18 24 26 13 6 87 3 -26 

Känna 
gemenskap med 
företag och 
följare 

31 15 29 11 4 90 0 -34 

Bli inspirerad 1 1 12 36 40 90 0 82 



18 

4.3 Aktivitet 

Frågan syftar till att kartlägga på vilket sätt följarna väljer att vara aktiva på social media när 

det gäller modeföretag. Svarsalternativ 1 innebär att respondenten aldrig genomför aktiviteten 

och alternativ 5 innebär att det sker väldigt ofta. Tabell 5 visar att den aktivitet som 

respondenterna utför till största del är att gilla inlägg som företagen uppdaterar med. 

Balansmåtten visar att resterande aktiviteter är ovanliga. Ett stort antal har svarat alternativ 1 

på ”tagga företag i uppdateringar” och ”skriver recensioner” vilket visar att de är väldigt 

ovanliga.   

 

Tabell 5. Aktivitet på ett modeföretags sociala media 

 
4.4 Relationen 

De tre frågorna i detta avsnitt behandlar relationen mellan respondent och modeföretag. Vi 

frågade om följarna själva anser att de har en relation med modeföretagen via social media. 

För de som svarade ”Nej”, fortsatte vi med att fråga om de önskar att de hade en. För de som 

svarade ”Ja” var följdfrågan om de anser att det ger dem fördelar att ha denna relation. I tabell 

6 kan vi utläsa att endast 16 % väljer att definiera sin interaktion med modeföretag via social 

media som en relation. Därefter, i diagram 3, kan vi utläsa att de flesta av dessa anser att det 

är en fördel att ha denna relation. Dock är det ett fåtal som hade föredragit att inte befinna sig 

i en relation överhuvudtaget. Av de 84 % som anser att de inte har en relation, är det enligt 

tabell 7 endast en av fem som önskar att de hade en relation, medans resten är nöjda med 

deras nuvarande situation. Generellt kan vi utläsa att få respondenter anser att de har relation 

med modeföretagen via sociala medier, och att de inte heller är särskilt intresserade av att 

utveckla en. 

 

 

 

 

Tabell 6. Definierar du din interaktion med modeföretag via social media som en 

relation? 

 

 

 1 = Aldrig 2 3 4 5 = Väldigt ofta Totalt Balansmått 

Gillar inlägg 15 22 23 22 8 90 -8 

Deltar i tävling 48 26 13 2 1 90 -79 

Taggar företag i 
uppdateringar 

70 12 5 3 0 90 -88 

Tipsar andra om 
företaget 

51 22 15 2 0 90 -79 

Skriver recensioner 77 10 2 1 0 90 -96 

Kontaktar kundservice 56 26 6 1 1 90 -89 

Ja 15 16 % 

Nej 76 84 % 

Totalt 91 100 % 
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Tabell 7. Önskar du att du hade en relation med modeföretag via social media? 

 

   

Diagram 3. Anser du att det finns fördelar med en relation? 

 

4.5 Relationella fördelar 

Denna fråga undersöker om respondenterna anser att de erhåller något positivt av att följa 

modeföretag på social media, det vill säga, vilka fördelar respondenterna anser att de får. Vi 

angav fem fördelar som respondenterna tog ställning till genom att uppskatta hur mycket de 

instämde. De svarade via en skala från 1 till 5. Det öppna alternativet ”Annat” gav dem 

möjlighet att ta upp egna fördelar. Tabell 8 visar att respondenterna tycker att den främsta 

fördelen är tillgång till nyheter och erbjudanden, där respondenterna till största del svarat 

alternativ 5, ”Instämmer helt”. Tillgång till nyheter och erbjudanden är det enda alternativet 

med ett positivt balansmått på 51. Resterande fördelar är enligt balansmåtten inte något som 

respondenterna anser att de erhåller. På ”Att kunna bli bekräftad av företaget” har 43 av 89 

svarat att de inte alls instämmer. ”Att känna gemenskap med andra följare” ses inte heller som 

en viktig fördel för respondenterna, då mer än hälften svarat alternativ 1 eller 2. Att lätt kunna 

kontakta företaget ses som snäppet viktigare då det är alternativet är högst bland de negativa 

balansmåtten. I det öppna alternativet gavs fördelar som innefattade inspiration för 

respondenten.  

 

 

Ja 15 20 % 

Nej 61 80 % 

Totalt 76 100 % 
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Tabell 8. Vilka fördelar anser du dig få med att följa modeföretag på social media? 

Annat: ”Får inspiration av dom” ”Det ger mig inspiration!” ”Får inspiration till mina egna 

sömnadsprojekt”.  

 

4.6 Optimal relation  

Den sista frågan är en öppen fråga där respondenten med egna ord fick chans att berätta hur 

en optimal relation via social media ser ut för dem. Där hade respondenterna möjlighet att 

nämna faktorer som vi glömt att belysa eller sådant de önskade understryka. Frågan 

resulterade i 32 svar. Vi kategoriserade svaren beroende på vilken nivå av relation och 

engagemang vi ansåg att respondenterna syftade till att vilja erhålla i sin interaktion med 

modeföretag. Sammanställningen i tabell 9 visar tydligt att majoriteten inte önskar en relation 

med modeföretag via sociala medier. 31 % är vad vi anser, endast lite intresserade, och endast 

3 % anses vara relationssökande. Svar och kategorisering finns i bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 1 = 
Instämmer 

inte alls 
2 3 4 

5 = 
Instämmer 

helt 
Totalt Bortfall 

Balans-
mått 

Jag känner en 
gemenskap med 
andra följare av 
företaget 

35 29 14 6 4 88 2 -61 

Det känns bra 
att få en chans 
att bli bekräftad 
av företaget 

43 16 15 9 6 89 1 -49 

Det ger mig 
något att prata 
om med mina 
vänner 

30 26 17 13 4 90 0 -43 

Det gör det lätt 
för mig att 
kontakta 
företaget om jag 
skulle ha en 
fråga eller 
problem 

27 19 27 12 5 90 0 -32 

Det ger mig 
tillgång till 
nyheter och 
erbjudanden 

3 8 22 15 42 90 0 51 
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Kategori Antal Procent  

Önskar ingen relation 18 56 % 

Lite intresserad 10 31 % 

Relationssökande 3 10 % 

Övrig 1 3 % 

Totalt 32 100 % 

 

Tabell 9. Hur ser en optimal relation med ett modeföretag via social media ut? 

 

4.7 Tillämpning av empiri 

Med empirin som grund bildar vi oss en uppfattning om den genomsnittliga följaren av 

modeföretag på sociala medier. Vi har fått en insikt i hur, och varför de engagerar sig med 

modeföretag.  Med hjälp av empirin och referensramen genomför vi i kommande kapitel en 

analys, där vi komparerar dessa två delar.  
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5 Analys 
 

I analysen kopplas uppsatsens referensram samman med empirin. För en tydlig överblick är 

kapitlet uppdelat efter samma kategorier som kapitel 4. I varje kategori analyseras resultatet 

från studien och sätts i relation till relevant litteratur.  

5.1 Respondenterna  

92 % av respondenterna är kvinnor och 8 % män. Vi uppskattar att den stora andelen kvinnor 

beror på att enkäten främst har spridits på Textilhögskolan samt i våra bekantskapskretsar där 

majoriteten är kvinnor. Vidare visar empirin att av samtliga respondenter som svarat att de 

följer ett modeföretag på sociala medier är 93,4 % kvinnor och 6,6 % män. Detta innebär att 

enligt vår studie är kvinnor mer benägna att följa modeföretag än män. Dock är antalet män i 

studien lågt. Respondenterna befinner sig också i ett relativt snävt åldersintervall där 

majoriteten är mellan 21 och 27 år. Denna grupp har enligt oss förmodligen liknande 

värderingar samt överlag en positiv syn på sociala medier då den generationen är väl bekant 

med ämnet. Även åldersfördelningen uppskattas ha påverkats av det urval vi kontaktat då det 

till största del är studenter och befinner sig i ett visst åldersspann.  

5.2 Motiv 

Med de fyra kundkategorierna transaktionskunder, nöjda kunder, lojala kunder och fans 

beskriver Sashi (2012) hur kundengagemang kan ta form. Dessa kategorier var basen för de 

nio motiv som respondenten tagit ställning till i frågan ”Varför följer du modeföretag på 

sociala medier?” Genom att analysera svaren i tabell 4 ser vi vilka motiv som är viktiga för att 

respondenterna ska engagera sig på sociala medier. Genom att koppla respondenternas svar 

till Sashis kundgrupper (2012) ser vi vilka kategorier våra respondenter tillhör och på så vis 

vilken typ av kund de är.  De kunder som värderar ”få erbjudande om rabatt” och ”tillgång till 

allmän information” ser vi som en transaktionskund då följaren, precis som en 

transaktionskund, anser att pris och erbjudanden är viktigare än en personlig relation med 

företaget. Vid analys av dessa balansmått visar sig dessa två motiv vara mindre viktiga för 

respondenterna. 

En nöjd kund känner enligt Sashi (2012) ett starkt emotionellt band till företaget, men 

genomför transaktioner mer sällan. ”Bli inspirerad”, ”tillgång till exklusiv information”, 

”delta i event” och att ”bidra med åsikter” syftar enligt oss till Sashis nöjda kund. Inspiration 

och exklusiv information är de alternativ som tydligt är mest viktiga för våra respondenter 

med deras positiva balansmått. Dessa motiv kan hänföras till att följarna gärna tar del av 

företaget och dess inspirerande bilder och exklusiva information, men att det inte betyder att 

de är trogna köpare.   

En lojal kund kännetecknas av beräknat åtagande, alltså att kunden är trogen på grund av att 

inga bättre alternativ finns och inte för att det finns ett emotionellt band (Sashi 2012). Denna 

typ av kund kan kopplas till motiven ”erbjudande om rabatt”, ”tillgång till allmän info” och 

”kontakta kundservice”. Motiven visar på att kunden främst är intresserad av praktiska 

fördelar. De två förstnämnda är båda relativt ointressanta med balansmått runt -30. Att kunna 

kontakta kundservice utmärker sig med sitt balansmått på -74 och är alltså en faktor som 

respondenterna absolut inte anser vara viktig när de följer ett modeföretag på social media.   
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Ett fan är enligt Sashi (2012) en lojal och nöjd kund med ett starkt emotionellt band till 

företaget. Dessa egenskaper kopplas till alternativen ”känna gemenskap med företag och 

följare”, ”delta i event” och ”skriva recensioner och betygsätta” eftersom dessa motiv tyder på 

ett högt engagemang då följaren vill bidra med eget innehåll till företaget och vara en del av 

det.  Studien visar att dessa motiv är mindre viktiga för respondenterna, med deras balansmått 

på -26 och -34, ungefär samma mått som för transaktionskunderna.  

Malthouse et al. (2013) delar in kundengagemang i en låg och en hög nivå beroende på hur 

mycket innehåll som följaren tillför. Utifrån tabell 4 i empirin ser vi att de alternativ som är 

viktigast för respondenterna är de som kräver en relativt låg engagemangsnivå. 

Respondenterna värdesätter att bli inspirerade och få tillgång till exklusiv information, motiv 

som kräver lite ansträngning för respondenterna själva. De alternativ som innefattar en hög 

engagemangsnivå, som att skriva recensioner och betygsätta, eller att bidra med åsikter, anses 

inte som viktiga för våra respondenter. Det är enligt Malthouse et al. (2013) när en användare 

bidrar med eget innehåll som den engagerar sig i företaget. Respondenternas svar visar att de 

inte är särskilt intresserade av att själva skapa innehåll och på så sätt engagera sig. 

5.3 Aktivitet 

Respondenterna uppskattade hur ofta de genomför olika aktiviteter hos modeföretags via 

frågan ”Hur är du vanligtvis aktiv på modeföretags sociala media?”. Aktiviteterna ”taggar 

företag i uppdateringar”, ”skriver recensioner” och ”deltar i tävlingar” är de alternativ där 

användare bidrar med eget innehåll via social media och till företaget. Enligt Malthouse et al. 

(2013) visar detta på ett högt engagemang. Enligt tabell 5 och de tre nämnda aktiviteternas 

balansmått (-88, -96, -79) ser vi att respondenterna är ytterst icke-aktiva. Aktiviteterna 

genomförs väldigt sällan och därför kan vi inte utläsa något engagemang via just dessa 

aktiviteter. Att arbeta aktivt med ett varumärke och delta i medskapande menar Malthouse et 

al. (2013) är ett tecken på högt engagemang. ”Att tipsa andra om företaget” där en följare 

väljer att anstränga sig för att sprida ett varumärke, är en sällan förekommande aktivitet hos 

respondenterna med ett balansmått på -79.  

Om respondenterna ”gillar inlägg” anser vi att de engagerar sig på en låg nivå i enlighet med 

de antaganden som Malthouse et al. (2013) gör, då det innebär att passivt ta till sig innehåll på 

social media. Balansmåttet på -8 visar att ”gillar” är det vanligaste alternativet som 

respondenterna väljer att vara aktiva på. Då ”att gilla” kategoriseras under en låg 

engagemangsnivå, kan det tolkas som ett lågt engagemang.  

Gordon (2013) kategoriserar användare av social media i fem kategorier baserat på hur 

mycket de engagerar sig. Enligt denna teori skapar en användare mer värde ju mer de 

engagerar sig, vilket innebär att de är olika önskvärda för ett företag och dess varumärke. 

”Gilla” i tabell 5 härleds till de användare Gordon (2013) kategoriserar som passiva och 

kringstrykande.  Dessa användare tar främst del av det material som andra bidrar med och 

bidrar inte själv med eget innehåll. Aktiviteterna ”skriver recensioner”, ”taggar företag i 

uppdateringar”, ”deltar i tävling” och ”tipsar andra om företaget” innebär att användaren både 

bidrar med eget innehåll samt gärna följer andra användare som bidrar med innehåll. Dessa 

härleds till de som kallas för deltagare och producenter, vilket syftar till de användare som är 

mest engagerade.  

Genom att ha dessa typer av användare i åtanke när vi tittar på tabell 5, ser vi att de 

användartyper som främst är representerade är de passiva och kringstrykande användarna. 

”Gilla” är som sagt den aktivitet som flest respondenter svarar att de genomför, men då denna 

aktivitet avser ett lågt engagemang, kan respondenterna inte klassas som särskilt engagerade. 
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Aktiviteter som syftar till att respondenterna engagerar sig på en hög nivå är väldigt 

underrepresenterade.  

Enligt tabell 3 väljer en majoritet respondenter (65 %) att följa modeföretag via mer än en 

social mediekanal. Detta skulle kunna tolkas som tecken på ett högt engagemang. Då 

respondenternas motiv och aktivitet visar ett lågt engagemang i den bemärkelsen att 

respondenterna bidrar med väldigt lite innehåll, anser vi istället det inte tyder på ett högre 

engagemang utan snarare ett större intresse. Malthouse et al. (2013) definierar högt 

engagemang som när en användare arbetar aktivt med företaget, något vi inte kan påstå att 

respondenterna gör.  

5.4 Relationen 

När det finns ett ömsesidigt engagemang med samspel, interaktion och kommunikation, 

existerar det enligt Grönroos (2002) en relation mellan kund och företag. Grönroos (2002) 

betonar dock att det är upp till kunden att avgöra om det finns en relation eller inte. Vivek, 

Beatty och Morgan (2012) anser att inom relationsmarknasföring måste kunden ses bortom 

köp, och enligt Grönroos (2002) ska en relationskund känna att företaget finns till hands hela 

tiden och inte bara när ett köp genomförs. Av de 91 respondenterna svarade endast 15 att de 

definierade sin interaktion med modeföretag via sociala medier som en relation. 

Respondenten fick själv tolka begreppet relation, vilket kan innebära att respondenterna haft 

skilda faktorer i åtanke när de besvarat frågan. I tabell 5 ser vi överlag en låg aktivitet hos 

respondenterna och hur de väljer att interagera med företag. Eftersom interaktion är en del av 

en relation tyder detta på svaga relationer mellan respondent och de företag de följer. Av de 

76 respondenter som ansåg att en relation inte fanns (tabell 7), var det endast 15 av dessa som 

önskade att de hade en relation. Trots att de är aktiva på sociala medier och följer 

modeföretag, är det alltså inte önskvärt med en relation. Detta understryks då användare av 

social media enligt Ang (2011a), inte vill eller behöver vara kund och ha en relation med 

företaget. Till exempel kan användarna istället värdera förhållandet med varandra.  

En relation bör enligt Grönroos (2002) skapa fördelar för båda parter där de upplever sig som 

vinnare. Enligt diagram 3 anser majoriteten av de respondenter som svarat att de har en 

relation att det finns fördelar med denna. På en femgradig skala svarade 12 av 15 

respondenter alternativ 3 och 4, att de anser att de för det mesta får ut något av relationen. 

Utifrån detta kan vi se att de respondenter som anser att de har en relation, också anser att det 

är en positiv sådan. Då Sashi (2012) anser att en relation kännetecknas av utbyten mellan 

kund och företag, och vi kan därför anta att respondenterna anser att ett utbyte sker.  

5.5 Relationella fördelar 

Grönroos (2008) nämner tre typer av fördelar för de kunder som har en relation med ett 

företag, vilka vi utgick från när vi formulerade frågan ”Vilka fördelar anser du dig få genom 

att följa ett modeföretag på social media?”. Frågan ställdes utan att lägga tyngd på att det var 

fördelar som kom från just en relation, för att se vilka fördelar de responderande ansåg finnas 

med att följa modeföretag på sociala medier.  

De sociala fördelarna innebär att kunden upplever en särskild kontakt med företaget och 

känner sig vänskapligt behandlad (Grönroos 2008). ”Att känna gemenskap med andra 

följare”, ”kunna bli bekräftad av företaget” och ” det ger något att prata om med sina vänner” 

var de svarsalternativ som utvecklades ur dessa fördelar. Utifrån tabell 8 kan vi utläsa att 

dessa tre alternativ har lägst balansmått och ses därför minst som fördelar när respondenterna 

följer modeföretag. ”Att lätt kunna kontakta företaget” gav ett balansmått på -32 vilket även 
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det tyder på att majoriteten inte ser detta som en fördel. Detta alternativ kopplas till Grönroos 

(2008) definition på säkerhetsmässiga fördelar, som har i syfte att få kunden att känna sig 

trygg och minska oro gällande kontakten med ett företag. Särskilda förmåner kan vara 

erbjudanden, som rabatterade priser eller liknande (Grönroos 2008). Här kan vi se att det som 

respondenterna främst uppskattade som en fördel var ”få tillgång till nyheter och 

erbjudanden” vilket är det enda positiva balansmåttet. Detta innebär att av säkerhetsmässiga, 

sociala och särskilda fördelar, är det enligt denna studie särskilda förmåner som är mest 

uppskattat. Det öppna svarsalternativet ”Annat” stärker denna analys då respondenter gav svar 

som inbegrep att bli inspirerade och få inspiration till egna projekt.  

5.6 Optimal relation 

Totalt 32 av 91 respondenter valde att svara på den öppna frågan gällande hur en optimal 

relation med ett modeföretag på social media skulle se ut. Svaren kategoriserades beroende på 

om de syftade till en önskan om ett emotionellt band eller snarare en ytlig kontakt. Kategorin 

”relationssökande” innefattar de som vill känna sig speciella och exklusivt behandlade av 

modeföretag på social media. Denna kategori innehåller endast 3 respondenter. Ett av svaren 

var ”en kontakt där man som kund känner sig speciell och inte bara som en i mängden”  och 

syftar till att respondenten vill bli behandlad som en individ. Detta bekräftas i sin tur av Sklar 

(2013) som hävdar att det är möjligt att uppnå detta med hjälp av sociala medier. De som 

istället önskade en öppen och rak kommunikation, men ingen personlig relation, 

kategoriserades som ”lite intresserad”. Där blev 10 respondenter placerade. 

Från ett företags perspektiv är Figur 4, Customer engagement cycle, det ultimata 

händelseförloppet för en kunds engagemang inom sociala medier, där att vara engagerad 

innebär att ha en relation. Cykeln bygger på att kunderna interagerar med varandra och 

företaget, vilket medför en dialog. Vi kan utläsa från tabell 9 att majoriteten av 

respondenterna inte är intresserade av denna interaktion då kategorin ”önskar ingen relation” 

innehåller 18 respondenter. Exempelvis har de respondenterna svarat: ”vill inte bli påpackad 

massa skit... eller att de ska kontakta mig”, ”…förväntar mig ingen relation med dem genom 

sociala medier” och ”det är ingen relation”. Respondenter i ”relationssökande” har däremot 

skrivit: ”där man på ett respektfullt, professionellt och sakligt sätt kan ha dialoger och ger 

svar” och ”händelserik, innovativ och interaktiv”. Detta nämner Sashi (2012) i Customer 

engagement cycle, där han menar på att interaktionerna mellan följare och företag ger 

möjlighet till en kontinuerlig dialog, där båda parter måste vara nöjda med kommunikationen. 

Således styrker litteraturen empirin gällande dessa respondenter.  
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6 Slutsats 
 

I detta avsnitt utgår vi från uppsatsens analys för att dra slutsatser kring insamlat material. 

Med tidigare kapitel som grund binder vi samman uppsatsen och besvarar dess syfte och 

frågeställning.  

Uppsatsens syfte var att kartlägga den relation som skapas mellan modeföretag och dess 

kunder via sociala medier, vilket har genomförts med hjälp av frågeställningen: varför och hur 

vill en kund vara engagerad i ett modeföretag via social media? 

6.1 Engagera mera! …eller?  

Som presenterats i inledningskapitlet existerar det ett glapp mellan hur företag tror att kunder 

önskar interagera via social media och hur kunden själv vill interagera. Forskning tyder på att 

företag eftersträvar ett kundengagemang där kunden är aktiv och vill kommunicera med 

företaget. Företag ser social media som ett nytt och smidigt sätt att skapa relationer och anser 

att de måste ta till vara på denna möjlighet.  

Till att börja med kan vi konstatera att respondenterna är väldigt aktiva på sociala medier då 

alla använder det. Dock är det inte alla som är intresserade av att engagera sig i modeföretag 

via detta medium. Av våra respondenter är det är ungefär en femtedel som inte följer ett 

modeföretag, och har enligt oss inget intresse eller behov av att vara i kontakt med 

modeföretag via social media. Dessa betraktar vi inte bara som oengagerade utan också som 

ointresserade. Vidare finns de respondenter som väljer att följa modeföretag. De kan vi skilja 

på genom olika nivåer av engagemang. En del följer modeföretag men önskar inte 

kommunicera eller ha en djupare kontakt. Således ser vi inget engagemang hos dessa 

respondenter. Majoriteten av användarna är istället engagerade på en låg nivå. Att ”gilla” ett 

företags uppdateringar och bilder är det mest populära sättet att vara aktiv på, samtidigt som 

”bli inspirerad” är det främsta motivet till att följa ett modeföretag. Dessa två faktorer 

klassificerar vi som ett relativt passivt beteende då användaren tar till sig information men 

inte bidrar med innehåll själv, och detta kan i sin tur härledas till ett lågt engagemang. Med 

uppsatsens analys som grund drar vi slutsatsen att respondenterna till största del inte heller 

vill engagera sig mer än att ”gilla”. Anledningen till att de engagerar sig är av själviska motiv 

som att få inspiration och tillgång till exklusiv information. De värdesätter inte att känna 

gemenskap eller att vara till nytta för företaget. De är inte heller intresserade av att samarbeta 

och bidra med eget innehåll, även om det i slutändan kan gynna dem exempelvis i form av 

vinster i tävlingar.  

I inledningskapitlet diskuteras att företag vill uppnå kundrelationer via social media. Det sägs 

att sociala medier ger möjlighet till interaktion mellan kund och företag, vilket i sin tur kan 

skapa en relation. Grundläggande för en relation är att det sker ett utbyte mellan kund och 

företag, vilket enligt forskning har förenklats av just sociala medier. Vi kan se att det är få 

följare som definierar sin interaktion med modeföretag via social media som en relation. Detta 

understryker det glapp vi tidigare nämnt. Dessutom är det få respondenter som vill ha en 

relation. Heller Baird och Parasnis (2011) menar att det är vanligt att företag överdriver 

kundens önskan att kommunicera och bygga en relation till företaget och vi är benägna att 

hålla med. De respondenter som svarar att de har en relation anser dock att det är en givande 

och fördelaktig sådan, vilket även konstateras av Clark och Melancon vars studie visar att 

kunder som använder social media uppfattar en hög nivå av investering och kvalitet i 

kundrelationen.  
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Vilka är då de bakomliggande motiven till att respondenterna väljer att följa modeföretag via 

sociala medier? Av de tre fördelar som Grönroos (2002) presenterar är det de särskilda 

förmånerna som lockar våra respondenter. Dessa förmåner innefattar att följaren får tillgång 

till nyheter och erbjudanden, vilket var det mest populära svarsalternativet. Det öppna 

svarsalternativet ”Annat” gav svar som inbegrep att respondenterna ville bli inspirerade och få 

inspiration till egna projekt. Detta förstärker den slutsats som tidigare nämnts om att 

respondenterna följer modeföretag av motiv som endast gynnar dem själva, och att de inte 

söker en relation eller ett utbyte med företagen.  

Enligt avsnitt 5.6 är det endast ett fåtal respondenter som vill ha en relation när de får beskriva 

den optimala relationen med ett företag via social media. Majoriteten kategoriseras istället i 

”önskar ingen relation”. De markerade tydligt att de inte vill ha någon speciell relation eller 

kontakt med företaget utan hellre en envägskommunikation där de tar till sig den information 

som företagen sänder ut. Customer engagement cycle bygger på interaktion mellan kund och 

företag, samt ett engagemang från kunden. Med den attityd respondenterna uppvisar är det 

inte möjligt att gå längre än det första steget i cykeln, eftersom resterande steg kräver 

interaktion med företag eller andra följare.   

I analysen kopplades våra respondenter samman med Sashis fyra kundgrupper (2012). 

Respondenterna kunde till stor del kategoriseras som nöjda kunder. Motiv för att följa företag 

via social media är att på något sätt ta del av företaget, men inte ha något utbyte mellan följare 

och företag. Dessa kunder har en positiv syn på företaget men eftersom inget relationsutbyte 

sker ser vi det inte som en relation. Det är tydligt att de mest populära motiven 

överensstämmer med vad vi tidigare konstaterat, det är viktigt med inspiration och tillgång till 

exklusiv information. Även om respondenterna önskar en relativt ytlig relation där de själva 

får och inte ger, kan vi också se att de inte är intresserade av att utnyttja företagen bara för 

rabatter då empirin visar att det inte är det främsta motivet.  

För att förtydliga slutsatser och resultat använder vi oss av en deskriptiv modell, baserad på 

Figur 2, Figur 3 samt Malthouse et al. (2013) engagemangsnivåer. Modellen resulterar i fyra 

typer av följare beroende på nivå och frekvens av engagemang. Frekvens syftar till hur ofta 

respondenterna engagerar sig, exempelvis genom att ”gilla” eller delta i tävlingar. 

Engagemang syftar till hur respondenten engagerar sig och om aktiviteten innebär att 

respondenten bidrar med mycket eller lite innehåll, således ett högt eller lågt engagemang. 

Genom våra slutsatser kring respondenterna kan vi se vilken typ av följare som är mest 

förekommande. 
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Tabell 10. Matris över följare av social media 
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Majoriteten av våra respondenter placeras i kategori 3. Den följaren kan beskrivas som 

relativt oengagerad då både engagemanget och frekvensen är låg. Den aktivitet som främst 

sker är då respondenten bevakar den information som företag delar. Respondenten uppskattar 

tillgång till nyheter, erbjudanden och inspiration, men deltar inte i tävlingar eller kontaktar 

företaget. Istället sker engagemang genom att gilla modeföretagens uppdateringar. Aktiviteten 

”gilla” innebär dock som tidigare nämnts, ett lågt engagemang. Utifrån empirin sker denna 

och andra aktiviteter inte heller särskilt ofta, vilket innebär att respondenterna hamnar under 

både lågt engagemang och låg frekvens. 
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7 Avslutande diskussion 
 

7.1 Författarnas reflektioner 

Utifrån vår litteraturgenomgång anser vi att det finns ett stort fokus på att företag ska använda 

social media för att engagera sina kunder. Det sägs att de på så sätt kan nå ut till kunder och så 

småningom skapa relationer. Med hjälp av vår empiri kan vi dock uttala oss om att kundernas 

åsikt inte helt överensstämmer med forskningen och företagens inställning. Enligt vår empiri 

föredrar kunderna inte mer kommunikation än att ta emot information som företagen sänder 

ut. Självklart tycker vi att företag bör vara tillgängliga och kontaktbara för kunder och icke-

kunder via sociala medier. Främst bör de erbjuda den inspiration och de nyheter som kunden 

vill ta del av. Däremot är det inte av intresse för majoriteten av följarna att kunna delta i 

tävlingar eller liknande aktiviteter som kräver att kunderna anstränger sig. 

Efter genomförd studie anser vi också att gränsen för vem som är kund och inte, är diffus. 

Traditionellt syftar begreppet kund till att ett köp genomförs (Grönroos 2002) och det är svårt 

att veta om en användare av social media genomför köp. Vi anser att denne ändå bör ses som 

en kund eller en möjlig kund för företaget, och behandlas därefter. I uppsatsen har vi därför 

delvis använt begreppet kund när vi talar om en följare av modeföretag på social media. Vi 

har också i åtanke att begreppet modeföretag inte definierades vid insamlingen av empirin, 

vilket innebär att vi inte är medvetna om vilken typ av modeföretag respondenterna har haft i 

åtanke när de besvarat enkäten. Vi valde dock att inte definiera modeföretag eftersom vi 

eftersökte en allmän uppfattning. 

7.2 Vidare forskning 

En möjlig aspekt på ämnet kan vara att genomföra studien med ett annat urval. Det hade varit 

intressant att se om åsikterna skiljer sig mellan exempelvis olika åldrar och generationer. Vi 

tror dessutom att det är ett väldigt föränderligt område som utvecklas snabbt, vilket medför att 

användarnas åsikter kan ändras. Därför kan studien replikeras inom snäva tidsintervall.  

Vi tror dessutom att det finns skillnader i den relation som skapas med företag via social 

media beroende på vilken typ av modeföretag det gäller, exempelvis mellan lyxvarumärken 

och fast fashion-företag. Därför kan respondenterna ha olika mål med deras relation till olika 

företag, vilket inte framkommit i denna studie. Det hade varit intressant att undersöka om det 

finns skillnader mellan relationer till olika sorters modeföretag. 
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Bilaga 1  
 

1) Hur gammal är du? *Obligatorisk.  

Skriv din ålder i år. 

 

2) Ange ditt kön *Obligatorisk 

Kvinna/Man   

 

3) Hur lång tid per dag uppskattar du att du spenderar på social media?  

(Instagram, Facebook och Twitter) 

 

Mer sällan                   

Ungefär 10 min    

Ungefär en halvtimme   

Ungefär en timme          

Ungefär två timmar       

Ungefär tre timmar    

Mer än tre timmar    

Vet ej     

 

4) Följer du ett (eller flera) modeföretag via något av följande sociala medier: Instagram, 

Facebook eller Twitter? *Obligatorisk. Vid svar nej, tack för din medverkan! 

Ja       

Nej          

5) Följer du något modeföretag på mer än en social mediakanal? 

Ja       

Nej  

6) Varför följer du modeföretag på sociala medier? För… 

Att få erbjudande om rabatt  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 
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Att kunna skriva recensioner/betygsätta produkter 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att få tillgång till allmän information (ex pris/storlekar) 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att få tillgång till exklusiv information (nyheter/erbjudanden) 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att kunna bidra med åsikter om produkter och tjänster 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att kunna kontakta kundservice 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

 

Att kunna delta i event 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att känna gemenskap med företaget och andra följare 

 
1 2 3 4 5 
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Inte viktigt      Mycket viktigt 

Att bli inspirerad 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt      Mycket viktigt 

Annat 

 

7) Hur är du vanligtvis aktiv på modeföretags sociala media?  

Gillar inlägg 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Väldigt ofta 

Deltar i tävlingar 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Väldigt ofta 

Taggar företag i bilder/uppdateringar 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Väldigt ofta 

Tipsar andra användare om företaget 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Väldigt ofta 

Skriver recensioner  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig      Väldigt ofta 
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Kontaktar kundservice  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig       Väldigt ofta 

Annat 

 

8) Skulle du definiera din interaktion med modeföretag via social media som en relation? 

*Obligatorisk 

Ja      

Nej     

9) Önskar du att du hade en relation med modeföretag via social media? 

Ja      

Nej     

10) Anser du att det finns fördelar med att ha en relation med modeföretag via social media?  

 
1 2 3 4 5 

 

Nej, jag vill bara genomföra mitt köp, 

och inte ha vidare kontakt      
Ja, jag får alltid ut något 

från vår relation  

 

11) Vilka fördelar anser du dig få genom att följa ett modeföretag på social media? (En fråga för 

de som svarat ja på fråga 8) 

 

Jag känner en gemenskap med andra följare av företaget 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
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Det känns bra att få en chans att bli bekräftad av företaget exempelvis att företaget gillar din 

bild 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

Det ger mig något att prata om med mina vänner 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

Det gör det lätt för mig att kontakta företaget om jag skulle ha en fråga eller problem 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

Det ger mig tillgång till nyheter och erbjudanden 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

Annat 

 

12) Hur ser en optimal relation med ett modeföretag via social media ut enligt dig?  
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Bilaga 2 
 

Kategori 1 

Vill bara bli inspirerad. Inte bli påpackad massa skit. Vill inte att de ska kontakta mig eller ringa 
mig eller skicka för mycket nyhetsbrev. Jag vill välja själv om jag vill följa dom eller veta mer. 
Inte ha en relation. Speciellt inte modekläder…..            

De ska ge inspiration och visa de nyheter som finns i butik/webbshop. 

Lagom uppdateringar, nyheter som är exklusiva för social media användarna. tips vad som 
finns i butik osv. Inte för intensiva uppdateringar och ovärda inlägg             

Att jag får se det absolut nyaste i deras sortiment & event, alltså får information från dem men 
att jag ej behöver engagera mig ytterligare.  

Vill kunna se nyheter och erbjudanden men inte ha nån djupare relation än så.  

Mycket inspiration, outfits som läggs ut och bra erbjudanden! 

Jag följer modeföretag för inspiration, men jag förväntar mig inte att ha någon relation med 
dem genom sociala medier.  

Inte för säljande budskap, hellre inspirationsbilder  

De lägger upp fina bilder som inspirerar mig. Visar upp nyheter och sortiment. Har inget behov 
av att själv kontakta dem/skriva recensioner etc. utan är mest ute efter inspiration. Fina bilder 
och nya uppdateringar ofta så är jag nöjd 

mycket inspiration och erbjudanden  

Jag följer modeföretag för att bli inspirerad och för att ha koll på vad butikerna har för kläder 
inne just nu. Jag följer även för att kunna ta del av erbjudanden. Lagom uppdatering, blir det 
för mycket kan det hända att jag slutar följa ett företag 

Jag har egentligen ingen relation alls och är inte i behov av det heller. Jag ser det mer som en 
inspirationskälla, där man kan få tips och idéer med företagets produkter.   

Få inspiration och se nyheter  

Mycket information om nya kollektioner och event! Länkar till hemsida eller artiklar! Fina 
inspirerande bilder 

Jag får se nyheter och får rabattkoder 

Inspiration, tjuvkik på nya kollektioner 

Det är ingen relation 
Jag använder social medier mest nästan uteslutande) för inspiration, känner inget behov av 
skapa relation till företaget eller för att bli motiverad till ett köp! 
 
 
Kategori 2 

Att som konsument kan fråga, få inspiration och erbjudanden om aktuella kollektioner 

De publicerar bilder på snygga människor som bär deras kläder, vilket ger inspiration. De 
informerar om events och kommande designsamarbeten. De lägger ut tävlingar där man kan 
fota sig själv och lägga ut en hashtag med varumärkets namn eller liknande för att vinna. 
Gärna då bilder som sedan kommer vara inspirerande för alla att ta del av som tex: Fota dig i 
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ditt favorit H&M-plagg eller liknande. 

Mer exklusivitet för oss som följer företag via ex instagram och Facebook. Förväntar mig svar 
på kommentarer och frågor, men inte mer personligt än så vad gäller kontakt på det sättet 

"Lagom" många uppdateringar/dag. Är det för många blir jag trött på dom.  
Bra erbjudanden 
Om jag skulle fråga något så svarar de snabbt (inom kontorstider i alla fall)   

Företaget uppdaterar ofta och man blir inspirerad/ får nyheter. Ibland kanske de även har 
tävlingar och eller event som man kan få delta i!    

Att det är en öppen och enkel kommunikation 

Specialerbjudanden för följare. Extra utbud. Förhandsvisningar av produkter 

Kunden ska kunna kontakta företaget snabbt och få information snabbt (T.ex. twitter eller 
instagram 

Det är en relation där båda parter får ut något. En ärlig relation och inte en där kunden (jag) 
efteråt känner att jag blivit utnyttjad 

Jag vill ha insyn i det de sysslar med och hålla mig uppdaterad. Även om de sysslar med 
försäljning av produkter vill jag inte se en massa fixade reklambilder utan kunder som 
använder produkterna. 

 

Kategori 3 

En kontakt där man som kund känner sig speciell och inte bara som en i mängden. 

Händelserik, innovativ och interaktiv. 

Där man på ett respekfullt, professionellt och sakligt sätt kan ha dialoger och ger svar. Gärna 
snabba svar "utanför kontorstid".   

 

Övriga 

Vet ej. 
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