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I 

Förord 
 
Genom vår studie har vi med stort nyfikenhet och intresse fördjupat oss i utformning av 
utskick inom social media plattformar. Vi känner en personlig relation till ämnet eftersom 
detta är något vi kommer i kontakt med regelbundet i vår vardag varför vi inspirerats till att 
fördjupa oss ytterligare inom ämnet i denna C-uppsats. Sociala medier är kontinuerligt 
växande plattformar vilka bara expanderar mer med tiden, i både omfång som i intresse. Vi 
har kommit till insikt att organisationer kan dra nytta av sociala medier som ett effektivt 
verktyg för att bättre kunna nå ut till och skapa sig bra konsument relationer genom 
interaktioner i social media. Studiens är inriktad mot ett konsumentperspektiv för att se vad 
användare behov för att kunna ta fram faktorer för att skapa bästa möjliga situation för både 
organisation och konsumenter. Denna C-uppsats är på 15hp och anpassad till utbildningen 
Event Management som tillhör Högskolan i Borås.  
 
Vi vill ge ett varmt tack till alla som har deltagit i vår studie och hjälpt oss att nå våra resultat. 
Ni har gjort det möjligt för oss att utföra denna studie.  
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Abstract 
In today's overcrowded media flow, we believe it is difficult for organizations to reach out 
and maintain customer relationships because of the great competition. Many organizations 
strategies are currently based on building unique consumer relationships since this is difficult 
for competitors to imitate. There is a lack of knowledge on how organizations in the best way 
can design their marketing communications to be recognized and to create competitive 
advantage in social media. The purpose of this study was to enhance the understanding of 
how organizations can better create customer relationships and consumer interactions in 
Social Media. We developed this knowledge by performing six separate semi-structured in-
depth interviews with Social Media users held at Campus Varberg. They were asked about 
their behavior and how they viewed the usage of Social Media and also how they looked at 
the various kinds of posts on the different platforms. We deepened our study further by 
focusing on the health trend. Thereby, we extracted both factors that the users felt were 
crucial, and also hidden values we read from the interviews. We collected the factors that may 
affect the design of the organizations' relationship marketing communications in Social 
Media. These factors were needs, motives and values. Thereafter, we divided the factors into 
four different categories; basic factor, constant factor, non-constant and non-appreciated 
factor. The study concludes that the basic factors are the foundation of all posts and the 
constant factor involve the highest level of the basic human needs that we consider constant. 
Then we named factors that were related to the posts with the health trend as non-constant 
factors. These are distinguished because we see them changing with time and along the trend 
that occurs. Finally, involving the non-appreciated factors, the factors concluded that 
organizations must avoid these in their posts. This research paper is conducted in Swedish 
language. 
 

Keywords: Consumer interaction, -relationship, -needs, -motives, -valuation, -behavior, -
social media platforms, -users, -consumers, -posts. 
 
B2C – business to consumer 
e-WOM – electronic word of mouth  
RM – relationship marketing 
CRM – customer relationship management  
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III 

Sammanfattning 
 
I dagens överfyllda media flöde anser vi att det är svårt för organisationer att nå ut och behålla 
konsument relationer på grund av den stora konkurrensen. Många strategier bygger idag på att 
bygga unika konsumentrelationer eftersom detta är svårt för konkurrenter att efterlikna. Det 
saknas kunskap i hur organisationer på bästa att kan utforma sina marknadsföringsutskick för 
att uppmärksammas och att skapa konkurrensfördelar inom social media. Syftet med denna 
studie var att ta få ökad kunskap om hur organisationer bättre kan skapa konsumentrelationer 
och konsumentinteraktioner i sociala medier. Denna kunskap tog vi fram genom att utföra sex 
separata semistrukturerade djup-intervjuer med social media användare som hölls på Campus 
Varberg. De blev tillfrågade om deras beteende och hur de såg på social media användningen 
samt olika typer av utskick. Vi fördjupade oss ytterligare genom att inrikta oss mot 
hälsotrenden. Därigenom utvann vi faktorer som användarna ansåg var avgörande samt dolda 
värden som vi kunde avläsa. Vi samlade ihop de faktorer som kan inverka på utformningen av 
organisationers relationsmarknadsföringsutskick i sociala medier. Faktorerna berörde behov, 
motiv och värderingar. Därefter delades faktorerna in utefter våra fyra olika kategorier; 
grundläggande faktorer, konstanta faktorer, icke-konstanta och icke uppskattade faktorer. 
Studien kommer fram till att grundläggande faktorerna är grunden till alla utskick och de 
konstanta faktorerna involverar högsta nivån av de grundläggande mänskliga behoven som vi 
anser oföränderliga. Därefter namngav vi faktorer kopplade utskick med trenden hälsa som 
icke-konstanta faktorerna. Dessa särskiljs eftersom vi ser dem som föränderliga med tiden och 
förändras utefter vilken trend som uppstår. Slutligen involverar de icke-uppskattade 
faktorerna de faktorer som kom fram till att organisationerna måste undvika i sina utskick. 
 
 
Nyckelord: Konsumentinteraktion, -relation, -behov, -motiv, -värdering, -beteende, social 
media plattformar, användare, konsumenter, utskick. 
 
B2C – företag till konsument 
e-WOM – electronic word of moth 
RM – relations marknadsföring 
CRM – hantering av kundrelationer 
SCRM – hantering av kundrelationer i social media  
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1 Introduktionskapitel 
 

1.1 Bakgrund 

 
Denna studie belyser utvecklingen av social media och berör Social Customer Relationship 
Management (SCRM) samt konsumentbeteende och -behov. I studien reflekterar vi över hur 
organisationer kan skapa bättre förutsättningar för business to consumer (B2C) - relationer 
som i sin tur kan utveckla konkurrens fördelar genom att skapa fler och bättre 
konsumentrelationer och konsumentinteraktioner.  
 
Konsumenters roll har utvecklats från passiv mottagare av information till att idag vara de 
som aktivt genererar informationen (Heinonen 2011). Papasoloum and Melanthiou (2012) 
har, berörande Word Of Mouth (WOM) och konsumtion, fastslått att konsumenter idag vänder 
sig för information och råd till personerna de förlitar sig på. Exempelvis vänder konsumenter 
sig till vänner hellre än främlingar och organisations representanter, eller som Acker, Gröne, 
Akkad, Pötscher och Rami Yazbek (2011) förklarar, vänder sig konsumenter nu till andra 
konsumenter. Som konkluderades av Papasolomou och Melanthiou (2012), är den senaste 
trenden jorden över att konsumenter delar och utbyter sina preferenser vad gäller varumärken 
och organisationer över bloggar, forum och video delningar samt andra sociala medier. De 
menar att kommunikation kan effektiviseras om organisationer lyckas interagera med sina 
konsumenter genom användning av social medier, vilket i sin tur leder till förbättrad 
konsumentrelation.  
 
Acker et al. (2011) hävdar att organisationer synkroniserar proaktiva och reaktiva procedurer i 
marknadsföringsstrategier. De påpekar att det är viktigt att organisationer skapar sig 
trovärdighet i den sociala webben. Medan Papasolomou och Melanthiou (2012) fortsätter på 
samma linje genom att betona att dagens organisationer nu försöker utveckla nya förmånliga 
konsumentinteraktioner för att skapa långsiktiga relationer. Organisationer lägger mer kraft på 
att samla konsumentinformation från olika källor för att bättre tillgodose deras behov. Den 
tekniska utvecklingen i kombination med dagens oro för konsumentrelationer, som är direkt 
relaterade till de ekonomiska resultaten, har uppmärksammat konsumentrelationer på 
massmarknaden. Detta har lett till begreppet, Customer Relationship Management (CRM). 
Enligt Malthouse , Haenlein , Skiera , Wege och Zhang (2013) har CRM många möjligheter, 
dock också en hel del fallgropar och de betonar här vikten av att förstå konsumenternas 
beteende. I och med detta växte nyligen konceptet Social Customer Management (SCRM) 
fram ur CRM. Konceptet i sin tur används för att organisationer ska kunna interagera med 
konsumenterna genom att använda social media tjänster och tekniker och på så vis ta fram vad 
som skapar mervärde. Det finns fortfarande en osäkerhet bland organisationer kring vad som 
är det bästa sättet att tolka data och mest fördelaktigt sätt att använda SCRM i sina strategier.  
 

Introduktionen och hela denna rapport kommer att involvera och täcka flertalet begrepp 
inom områden som relationsmarknadsföring och relationshantering. Med tanke att 
förbättra flödet i texten återges dessa begrepp i form av förkortningar. För att underlätta 
för läsare återfinns dessa förkortningar och begrepp samlade och beskrivna i bilaga 8.7. 
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1.2 Forskningsöversikt 
 
Mitussis, O'Malley och Patterson (2006) förklarar att relations marknadsföring (RM) sedan 
tidigare år har orsakat stort avstånd mellan konsumenter och organisationer när det genomförs 
direkt i massmarknadsförings sammanhang. Mitussis et al. (2006) förklarar att konsumenterna 
i dag tittar på traditionell marknadsföring som företags manipulation. Detta är en effekt av att 
organisationer under många år har lovat mer än de levererat och att konsumenterna inte har 
känt sig prioriterade. Detta leder till att konsumenterna idag ser förbi traditionell 
marknadsföring. Dessutom söker och sprider de tillförlitlig information på annat håll, från 
exempelvis andra konsumenter genom WOM online. Tack vare sociala medier och det nya 
sättet att sprida information och värderingar på, är konsumenterna inte längre bundna till att 
endast lita på den information organisationen väljer att skicka ut. Organisationer har insett att 
expansionen av sociala medier har en stor inverkan på deras varumärken och intresse. 
Realiseringen av konsumenternas ökade makt över organisationer har inlett ett sökande efter 
en fördelaktig strategi, så som CRM, för att få mer kontroll. Mitussis et al. (2006) menar att 
CRM-strategin har orsakat att konsumenterna känner sig utnyttjade. Konsumenterna reagerar 
negativt när de upptäcker att den begärda informationen används på ett effektivt sätt och att 
organisationen drar nytta av dessa utvunna sociala kontakter. Det finns även en tydlig brist i 
och på interaktion och i att organisationer endast ger en uppfattning av relations avsikter för 
egen vinst.  
 
CRM bidrar också till en bild av opersonliga relationer på grund av att organisationer 
använder sig av automatiska svar för att kommunicera till sina konsumenter. Detta orsakas på 
grund av effektivisering och som resultat av för mycket interaktion i förhållande till 
personalens kapacitet enligt Mitussis et al. (2006). De trycker på vikten av att istället tänka 
relations orienterat. Inte som med CRM där de fokuserar på hur man kan utnyttja konsument 
relationer för att uppnå andra organisatoriska förmåner. CRM kommer kanske inte vara 
användbart länge till på grund av konsumenternas bild av själva strategin om inte den 
anpassas efter RM ideologin. Mitussis et al. (2006) förklarar att traditionell marknadsföring 
har anpassat sig efter RM ideologin för att kunna förbättra “image” och går mot genuin 
konsument engagemang för att öka företagets trovärdighet i konsumenters ögon. De påpekar 
att, inom RM, har skapandet och bevarandet lika stor betydelse inom den sociala som den 
ekonomiska transaktionen. Dock när det gäller CRM ligger fokusen mer kring ekonomisk 
vinning genom att använda sociala eller emotionella engagemang (Mitussis et al., 2006). 
Heinonen (2011) menar att organisationers fokus inte bör ligga på marknadsföring med push-
strategi, utan snarare att utgångspunkten bör vara konsumenternas perspektiv på 
verksamheten och aktiviteter i sociala medier. Quintons (2013) resultat följer samma linje 
som Heinonen (2011) och fastställer att mer noggrann, meningsfull, djupare och rikare 
dataframställning kan tas emot genom att engagera fler användare på en meningsfull nivå 
genom att skapa en innovativ forskningsdesign som inkluderar sociala medier. 
 
Mitussis et al. (2006) syn på framgångsrik ömsesidig relation definieras med tillit, 
gemensamma mål och engagemang samt gemensamma värderingar, intimitet och lojalitet. De 
menar att människor söker ny utveckling av sociala relationer centrerade på en gemensam 
konsumtions intressen. Papasolomou och Melanthiou (2012) uppger att konsumenterna 
förväntar sig att organisationer ska engagera de. Organisationer har hittat fördelen i att 
använda sociala medier som ett verktyg i integrerade relationsmarknadsförings kampanjer.  
Detta skapar möjligheter för organisationer, både vid informativ som personlig interaktion 
med konsumenterna. Även Bush (2011) trycker på hur användningen av SCRM kan generera 
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och resultera i stora data volymer av information kring konsumenterna. Dessa kan användas 
för att utveckla mer personliga upplevelser och kommunikation. Detta i sin tur kommer att 
skapa mer genuin autenticitet och tillit utifrån ett konsumentperspektiv.  
 
Thackeray, Neiger och Keller (2012) betonar vikten av att organisationer överväger att 
integrera sociala medier och engagera konsumenterna i marknadsföringsprocessen i sina 
strategier, för att kunna skapa en synergi mellan sociala medier och social marknadsföring. 
Deras iakttagelser visade på ett behov av en fördjupad forskning om den sociala marknaden 
för att kunna mäta effekten av sociala medier som kan påverka organisationer. För att skapa 
en bra strategi skulle ett första steg kunna vara att hitta motiv, eller till och med gemensamma 
värderingar, som Mitussis et al. (2006) nämner är faktorer för framgångsrik utbytesrelation. 
För att kunna definiera ett förmånligt segment för relationsmarknadsförings strategier i sociala 
medier, beskriver Heinonen (2011) de vanligaste motiven för konsumentverksamhet vid 
användning av sociala nätverkssajter. Dessa är bland annat umgänge, underhållning och 
information. Med detta i åtanke verkar det finnas en underliggande betydelse för att definiera 
olika typer av konsumenter att interagera med, var de kan nås och vilka syften som uppfylls 
genom olika typer av sociala medier plattformar. Enligt forskningen i sociala medier 
aktiviteter gjord av Vinerean, Cetina, Dumitrescu och Tichindelean (2013) drogs slutsatsen 
om fyra typer av sociala medier konsumenter av idag hittade, Expressers och Informers, 
Watchers och Listeners, Networkers och Engagers.  
 
För att kunna bli framgångsrik som organisation och få äkta engagemang från konsumenterna 
förklarar Vinerean et al. (2013) att organisationer måste lägga vikt på procedurer som 
engagerar konsumenter. För att göra detta innebär det för organisationer att regelbundet 
förnya marknadsundersökningar. Detta för att kunna följa konsumenternas beteende mönster 
och förändringar och genom detta avslöja konsumenternas värderingar och intressen. De 
märkte att Watchers och Listeners, Networkers och Engagers är de grupper som har en 
signifikant interaktion och positiv reaktion på marknadsförings annonserna i sociala medier 
(Vinerean et al., 2013). Vidare uppmärksammar Quinton (2013) att det krävs framtida 
forskning om integrering med sociala medier för att utveckla bättre strategier för 
relationshantering. Nämligen genom att analysera och samla in uppgifter om konsumenter 
som delar, samt användning av produktinformationsfilmer, och på detta sätt kunna avslöja 
dolda värden för att kunna möta konsumenterna med bättre online hjälptjänster. 
 
Om organisationer i sociala medier bibehåller en samlingsplats (plattform) för sitt varumärke 
kan det, enligt Xia (2013) leda till mer lojala konsumenter. Bush (2011) förklarar att sociala 
nätverk har en betydande inverkan på konsumenternas beteende, tillit, deras sätt att interagera 
samt bild av ett varumärke. Xia (2013) konkluderade i sin forskning, att varumärkes image på 
lång sikt skulle kunna ändras beroende på konsumenternas inställning till hur varumärken 
kommuniceras i sociala medier. Från forskningen konstaterade hon även att varumärkets 
image har en inverkan på konsumenternas reaktion vad gäller kommunikationen mellan 
konsument och varumärket. Dessutom avslöjar hon två olika sätt organisationer kan svara på 
konsumenternas negativa reaktioner i sociala medier, beroende på användningen av antingen 
offensiva eller defensiva marknadsföringsstrategier.  
Konsumenternas förhållningssätt till kommunikationen mellan konsument och varumärket är 
den faktor som avgör vilken av dessa strategier organisationen bör använda. Detta är baserat 
på existerande förväntningar på varumärkets image, vilket i sin tur påverkas av vilka signaler 
organisationen sänder ut om varumärket, kommunikations normer och den befintliga 
relationen enligt (Xia 2013). Xias (2013) slutsatser tar upp att varumärkets karaktär på lång 
sikt skulle kunna ändras beroende på konsumenternas syn på varumärkeskommunikation i 
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sociala medier. Hon konstaterar att varumärkets karaktär påverkar konsumenters reaktion på 
konsument – varumärkes kommunikationen.  
 
Xia (2013) utvecklar med att poängtera att det oavsett strategi, defensiva eller offensiva, är 
avgörande att organisationen möter konsumenternas behov av ärlighet, uppmärksamhet, 
acceptans och öppenhet. Om organisationer är involverade med oetiska affärsmetoder, 
miljöförstöring eller produkt skada kan detta också påverka konsumenternas reaktioner och 
konsekvenser (Xia 2013). Även den typ av svar en organisation använder i defensiv 
marknadsföringsstrategi är avgörande för hur konsumenterna ser på företag, varumärkes 
image och deras relation till organisationen. Acker et al. (2011) fokuserar på en strategi för att 
använda SCRM som verktyg. Strategin menar han på resulterar i uppbyggnad av mer 
värdefulla och långvariga konsumentrelationer. Detta genom ett fortlöpande samtal med 
sociala konsumenter kombinerat med att personal (så som inom och mellan marknadsföring, 
försäljning och kundservice team) samordnar sig, vad gäller hantering av respons till sociala 
konsumenter. Enligt Xia (2013) räknar konsumenterna med uppriktighet och respekt, samt är 
mer accepterande gentemot varumärken som medger sina styrkor och svagheter. Detta uppnås 
utifrån Xias (2013) utvärderingar genom sårbar respons vid offensiv marknadsföringsstrategi, 
vilket i sin tur kommer att stärka produkten och varumärket. Genom denna strategi, kan det 
uppfattas som att organisationer lämnar över kontrollen till konsumenterna. Därigenom vinner 
organisationer konsumenters förtroende och tillfredsställelse samt undviker att skada 
uppfattningen av varumärkets kvalitet, vilket resulterar i stärkta relationer. Som bekräftas av 
Xia (2013) leder sårbarheten till att en känsla av kontroll skapas hos konsumenterna. Likaså 
konstaterar Bush (2011) att det är viktigt att visa ödmjukhet, vad gäller organisationers 
respons genom SCRM. Men även att inte försöka kontrollera konsumenters kommentarer, då 
det skulle kunna leda till att organisationen förlorar möjliga konsumenter. Användning av rätt 
strategi kommer att leda till starkare varumärkesrelation till sina konsumenter, öka 
konsumenttillfredsställelse, konsumtion och positiv WOM (Xia 2013). En av Ahrens , Coyle 
och Michal Ann Strahilevitz (2013) funna strategi, visar på ökning av e-WOM genom att öka 
flödet av uppmuntringsgåvor till konsumenter i sociala medier. 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
Utefter vad vi har funnit i vår litteraturöversikt som berör sociala medier och relationer mellan 
konsument och organisationer förefaller det sig som att det råder viss brist på kunskaper inom 
flertalet områden. Enligt Vinerean et al. (2013) finns det definierade grupper av social media 
användare som reagerar positivt på organisationer marknadsföringsutskick på sociala medier. 
Vad vi saknar kring deras slutsatser är vilken typ av reklam användarna finner positivt värde i 
och vilket värde de söker. Det företer sig dock inte som att forskning har gjorts på vilka 
relationsmarknadsföringsutskick som dessa användare kan nås ut till av organisationer.  
Inte heller tas det fram deras motiv till att uppmärksamma ett utskick så att organisationer har 
en utgångspunkt i sin framtagning av utskick. Inom detta ser vi att det krävs mer forskning för 
att organisationer ska kunna få fram bättre kommunikations utskick för att skapa motivation 
till interaktion hos användarna. 
 
Thackeray et al. (2012) talar för att organisationer ska engagera konsumenter i sina strategier 
för marknadsföringsprocessen inom social media och Papasolomou och Melanthiou (2012) 
menar att konsumenter förväntar sig att organisationer ska engagera dem inom sociala medier. 
Vinerean et al. (2013) visar att det är viktigt för organisationer att fokusera kring att engagera 
konsumenter, genom att avslöja beteende mönster, förändring och på så vis värdering och 
intressen. Det är tydligt för oss att engagemang är viktigt och att förstå vad som skapar 
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engagemang, dock företeelser det sig som att det inte finns tillräcklig forskning kring vad som 
motiverar användare till engagemang. Quinton (2013) förklarar vidare att det även saknas 
forskning om konsumenter som interagerar, det vill säga delar. Det företer sig som att det inte 
finns djupare forskning kring konsumentinteraktioner inom sociala medier som kan ge mer 
klarhet i hur användare agerar i förhållande till specifika typer av utskick. Om organisationer 
har mer insikt inom detta kan de anpassa sina utskick därefter och nå ut till rätt personer.  
 
Thackeray et al. (2012) tar upp att det saknas forskning kring den sociala marknaden för att 
förstå effekten social media har på organisationer. Eftersom användarna har stort inflytande i 
sociala medier, ser vi det som att de i sin tur indirekt inverkar på vilka effekter sociala medier 
har på organisationer. Varför vi uppfattar det som att det även är viktigt att få mer insikt i hur 
användarna påverkas av organisationers användning av sociala medier. Thackeray et al. 
(2012) menar att organisationer behöver ta fram vad som motiverar användare och vilka 
gemensamma värderingar som finns. Även Vinerean et al. (2013) tar upp vikten av att ta fram 
konsumenters värderingar och intressen. Dock har ingen av dem gått djupare in på vilka dessa 
värderingar, intressen och motiv är. Det framstår därför som att det krävs mer forskning även 
inom detta område. Vi ser det som att om organisationer vet om deras intresse, värdering och 
motiv blir det lättare för organisationer att anpassa sina utskick därefter så de via social media 
kan påverka användarna på ett sätt som de uppskattar vilket i sin tur kommer att reflekteras 
tillbaka till effekter på organisationen. 
 
Enligt Mitussis et al. (2006) ser konsumenter på traditionell marknadsföring som företags 
manipulation och som Papasoloum and Melanthiou (2012) förklarar förlitar de sig hellre på 
vänner än på främlingar och organisations representanter. Utifrån oss själva som social media 
användare känner vi själva att vi är trötta på traditionell marknadsföring och därför oftast 
ignorerar den. Utifrån oss själva känner vi att organisationer behöver göra en större insats i att 
bemöta och bygga upp ett förtroende. Bush (2011) menar att organisationer borde utveckla 
mer personliga upplevelser och kommunikation och på så vis skapa genuin autenticitet och 
tillit utifrån ett konsumentperspektiv. Enligt oss verkar det som att organisationer skulle dra 
nytta av djupare forskning kring vad användare söker och förväntar sig ifrån organisationers 
relationsmarknadsföring inom sociala medier.  
 
Genom mer och djupare forskning inom dessa områden kan organisationer få fram vilka deras 
riktiga konsumenter är, vilka behov, värderingar, motiv de ska bemöta och på så vis utforma 
rätt anpassat relationsmarknadsföringsutskick för att stärka en relation, skapa nya relationer 
genom interaktion med användare i social media. Om organisationen visar sig kunna erbjuda 
vad som efterfrågas utan att visa på egen vinning. Quinton (2013) menar att organisationer 
behöver ta fram dolda värden som eftersöks för att kunna bemöta konsumenter bättre i sociala 
medier. Det framstår dock inte som att det finns djupare forskning kring dolda värden hos 
användare i sociala medier. Om organisationer skulle lyckas bemöta våra egna dolda, (eller ej 
uttalade) värden som vi söker i social media anser vi att detta skulle ge oss mer värde, 
eftersom detta skulle kännas som att det var mer personligt adresserat till oss. Idag känner vi 
dock, som användare, att många organisationsutskick känns som opersonlig 
massmarknadsföring. Vi ser därmed även att dolda värden skulle kunna skapa stora 
konkurrensfördelar för organisationer om de dolda värdena bemöts i 
relationsmarknadsföringsutskick i sociala medier.  
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1.4 Problemformulering och syfte 
 
Ur vår problemdiskussion kom vi fram till att det saknas djupare kunskap inom flera 
forskningsområden, vilka behöver prioriteras för att organisationer ska kunna utveckla 
förmånligare SCRM relationsmarknadsföringsstrategier. Dessa områden berör användarnas 
värdering, motivering, behov, förväntningar och andra dolda värden för engagemang och 
interaktion mellan användare och organisations utskick i sociala medier. Dessutom behövs 
mer kunskap för vilka effekter organisationers relationsmarknadsföringsutskick i social media 
har på användarna. Vi anser att organisationer även behöver mer insikt i hur utskicken på 
bästa sätt kan utformas genom forskning i användarnas beteende. Det behövs även mer 
forskning kring hur användare ser på organisationsmarknadsföring via sociala medier och 
förstå konsumenternas reaktioner och motivation till interaktion samt spridning av 
marknadsföringen. Syftet med studien är att ta få ökad kunskap om hur organisationer kan 
skapa bättre konsumentrelationer och konsumentinteraktioner i sociala medier. Detta genom 
att granska faktorer för utformning av relationsmarknadsföring i sociala medier. Frågan som 
kommer att belysa hela vår studie är: 
 
Hur kan organisationer förbättra sin relationsmarknadsföring i sociala medier för att stärka 
och bygga fler konsumentrelationer och konsumentinteraktioner? 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Organisationers målsättning och utfall genom användning av 
social media 
 

Med det ökande användandet av RM inom sociala medier uppstår även behov av att förstå och 
få bekräftelse på resultat av organisationers investering i relationerna, något som Jeffery 
(2009) beskriver som return of engagement (ROE). ROE enligt henne beror på målsättning 
och syfte för användandet av sociala medier. Som exempelvis antal like:s, träffar, närvaron, 
positiv som negativa reaktioner, diskuterade ämnen, vad som förs fram genom WOM om ett 
exempelvis varumärke i bloggar och sociala nätverk, värdet av relationer eller om intäkter. 
Icke standardiserad information och mjuk data integreras vid starka sociala samt 
interpersonella utbyten som sker vid förmånliga relationer påpekar Mitussi et al. (2006). 
Jeffery (2009) förklarar att E-handelsföretag kan avläsa sin investering av utskick i sociala 
medier med resultat i form av nya kunder eller observationsvärdet av en viss kampanj. I annat 
fall kan det handla om branding (varumärkesbyggande), nya kontakter där något inte säljs, 
eller benchmarking mot konkurrenter. Det går att mäta konsumenternas påverkan och åsikter 
om ett varumärke genom vem som pratar om varumärket, hur många som följer de, vad de 
pratar om och deras uppdaterade åsikter om varumärket (Dupre 2013). Hans Kullins 
(rådgivare inom sociala medier på PR-byrån Burson-Marsteller) reflektioner kring företags 
användning av sociala medier och mätning av resultat är att företag borde utföra 
nulägesanalys för att ta fram position i sociala medier och därefter utföra en kontinuerlig 
mätning av dess utveckling (Jeffery 2009).   
 
2.2 Relationsutveckling 
 
Papasoloum and Melanthiou (2012) insisterar att marknadsförare måste få upp ögonen för att 
konsumenter inte längre förlitar sig på traditionella faktorer från promotion mix som en 
informationskälla. Dagens företag måste istället lära sig att anpassa sig till sociala medier, 
samt makt förändringen som har skett inom kommunikationen mellan organisationer och 
konsumenter. Eftersom konsumenterna idag hellre lyssnar på andra konsumenter vid både val 
och inför ett köp, leder det till att organisationen måste lära sig att prata med konsumenterna 
snarare än till dem för att kunna påverka sina konsumenter. Coleman, Chander och Gu (2013) 
kommer fram till att social media idag gör det möjligt för konsumenter att framföra och sprida 
sina åsikter genom dagens e-WOM på ett mycket högre plan än tidigare traditionell WOM. 
Papasoloum and Melanthiou (2012) påstår att organisationer nu behöver använda en mer 
avslappnad och personlig kommunikation inom sociala medier. Detta genom att skapa 
intressant innehåll, med en mer genuin och ärlig dialog samt utveckla och sammanhålla sina 
konsumentplattformar online, med andra ord olika gruppforum skapade av organisationer där 
konsumenter kan interagera. Detta uppskattas och leder till att konsumenter blir mer 
mottagliga för deras favorit varumärke och kan i sin tur leda till en starkare relation, positiv 
attityd gentemot organisationen och e-WOM. Dupre (2013) menar att varumärken måste 
svara på feedback eller respons från konsumenter i social media och fokusera kring att förstå 
konsumenternas redan etablerade beteende och preferenser samt anpassa sig därefter istället 
för att försöka forma dessa med utskick i sociala medier. För att kunna ta tillvara på och förstå 
innebörden av relationsutbyten menar Mitussi et al. (2006) att det behövs en insikt hur RM 
påverkas av multidimensionella faktorer, som informativa, sociala-, lagliga- och finansiella 
faktorer. Det måste finnas vilja till att utveckla och anpassa processer kring dessa relationer. 
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För att organisationer skall kunna generera fler konsument relationer argumenterar Mitussi et 
al. (2006) för att de måste fokusera på att skapa mer kundvärden, än de traditionella värdena 
som berör pris och kvalitet. Det påverkas av organisationers beteende, vad gäller inom 
leverantörskedja, etik och användning av råmaterial, konsumenters val till relationer med 
organisationer. Varpå image bearbetning är viktig vid RM. För att lyckas med RM krävs en 
tydlig förmedling till konsumenterna av hur och varför organisationen producerar. Mitussi et 
al. (2006) förklarar att ett framgångsrikt relationsutbyte mellan organisationer och 
konsumenter består av faktorer som tillit, gemensamma mål, engagemang, gemensamma 
värden och lojalitet. De hävdar att hållbara konkurrensfördelar, som konkurrenter har svårt att 
imitera, bygger på strukturerade och sociala relationer som inte enbart relateras till 
ekonomiska faktorer och strategier.    
 
2.3 Social media som verktyg 
 
Dupre (2013) poängterar att konsumenter kommunicerar med hjälp av text, men idag främst 
med bilder. Detta tack vare popularitet kring sajter som exempelvis Instagram, Pinterest och 
Tumblr, med hög visualitet genom exponering och delning av bilder. Hon påstår även att bild-
utskick skapar mer engagemang. Bild-utskicken har 4.3 % i engagemangsvärde till skillnad 
från text-utskicken som endast indikerar 0.7% (Dupre 2013). Hon framför att Pinterest 
möjliggör för marknadsförare att läsa av hur konsumenter föreställer sig en produkt, något 
som inte kan urskiljas ur like:s på bland annat Facebook. Detta eftersom Pinterest ger 
användare möjlighet till mer val i hantering och utformning jämfört med andra sociala 
nätverks hemsidor (Dupre 2013). Dupre (2013) förmedlar att marknadsförare omedelbart 
borde reagera och interagera på färsk data från konsumenter i förhållande till mål för att inte 
gå miste om kunskap från kontexten. Medan insamlad data på lång sikt (exempelvis 
engagemang från en viss grupp) används för insikt och till utformning av framtida utskick 
(Dupre 2013). 

För att förebygga hantering av relationsmöjligheter för Quinton (2013) vidare information om 
att organisationer först måste identifiera vilka konsumenter de vill nå ut till. Dessa kan i sin 
tur identifieras fram genom att kartlägga vilka plattformar inom sociala medier som 
konsumenterna föredrar att använda sig av. Quinton (2013) belyser att de även behöver ta 
fram till vilken grad konsumenterna deltar och vad de använder sig av på plattformarna. På så 
vis sparas resurser då organisationen direkt kan fokusera enbart på, för sin del, relevanta 
plattformar. Hon fortsätter att förklara att grunden till förvärvandet av konsumenterna är att 
analysera aktiviteter inom sociala medier och kunna ta fram vilka utlösande faktorer som får 
konsumenterna att engagera sig och motiverar dem till att interagera med ett varumärke. 
Organisationer kan läsa av och analysera konsumenters känslomässiga reaktioner i social 
medier och på detta sätt få mer förståelse kring vilken respons som kan uppstå på deras egna 
utskick i sociala medier. Därefter kan organisationer skapa strategier för att kunna kvarhålla 
och aktivera kundrelationer och engagemang. Quinton (2013) förmedlar att lyckade utskick i 
sin tur skapar goda förutsättningar för delning av utskicket genom WOM online, vilket i sin 
tur uppmuntrar attityder till och lojalitet gentemot varumärket för både nya och befintliga 
konsumenter. Genom att fråga fokus grupper i social media om konsumenters förväntningar 
av varumärkets framträdande online kan organisationer anpassa sina kommunikationsutskick 
gentemot konsumenter utefter deras olika synsätt. Framförallt trycker Quinton (2013) på 
vikten av att lyssna och se på sina kärnkonsumenters respons och därefter skapa värden 
relaterade till detta. 
 
Det viktiga enligt Thackeray, Neiger och Keller (2012) är att få konsumenter att interagera 
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och delta i marknadsföringsprocesser, inte enbart fokusera kring att sprida information genom 
e-WOM. Deras framtagna strategier för interaktion av social marknadsföring och social media 
består av fyra steg. Den första involverar definiering av segmentet och tar fram hur de 
interagerar på sociala media plattformar. I nästa steg samlas insikter och feedback in om 
användarna. Här försöker organisationer även uppmuntra e-WOM med deras vänner och 
bekanta, varav man väljer ut en som kommunicerar mycket och verkar lojal för att utse denna 
som deras talesman. Dessutom ges här en möjlighet till användarna att kunna diskutera med 
varandra och genom detta komma fram till lösningar genom olika online aktiviteter. Tredje 
steget handlar om att ge belöning eller uppmuntrande gåva från organisationen utefter deras 
tillfredställelse. I detta fall måste en utvärderingsplan vara klar för att veta hur organisationen 
ska kunna mäta framgången. I fjärde steget avslöjas vilken plattform användarna är aktiva 
inom och vad som diskuteras där.  
 
2.4 Användare 
 
Enligt slutsatsen från Vinerean, Cetina, Dumitrescu och Tichindelean (2013) finns en 
underliggande betydelse för att definiera olika typer av konsumenter att interagera med, var 
dem nås och vilka syften de olika typerna av sociala medier plattformar uppfyller. Deras 
forskning i sociala media aktiviteter har lyft fram fyra typer av konsumenter; Expressers och 
Informers, Watchers och Listeners, Networkers, och Engagers. Expressers och Informers 
representerar användare som fokuserar mer på information om sig själva genom bloggar, 
Twitter och att lägga upp artiklar. De är noga med att hålla sig uppdaterade genom olika typer 
av källor. Användare som Engagers håller sig oftast till forum där de deltar genom att läsa och 
kommentera. De ger sina recensioner eller delar med sig av sina betygsättningar och 
bedömningar. De söker information och delar gärna med sig av sina egna erfarenheter. 
Networkers är de användarna som är mest aktiva på plattformar som Myspace eller Facebook. 
Där är de engagerade och aktiva genom att kontinuerligt uppdatera sina sidor och kommentera 
vänners inlägg och tagga bilder. Den användargrupp som interagerar minst online är Watchers 
och Listeners. De är endast intresserade av underhållning så som videor, filmer, tv-serier samt 
musik. 
 
För att bli en framgångsrik organisation tar Vinerean et al. (2013) upp att organisationer måste 
fokusera kring relationsstrategier för att kunna nå optimalt konsument engagemang. För att 
göra detta menar de att organisationer regelbundet måste uppdatera sig med nya 
marknadsundersökningar för att kunna följa hur konsumenternas beteende mönster förändras. 
Detta, menar de, kan avslöja konsumenternas värderingar och intressen. De observerade att 
Watchers och Listeners, Networkers och Engagers är de grupper som har en betydlig 
interaktion och positiv reaktion på marknadsföringsutskicken i sociala medier.  
 
2.5 Motivation 
 
Genom att få förståelse för konsumenternas motivation till handlingar menar Sobh & Brett 
(2011) att managers och anställdas förståelse till motivationen kan skapa förutsättningar för 
att bygga strategier som kan uppmuntra konsumenter till fortsättning till köp och fortsatta 
relationer. Med deras studie kom de fram till två huvud koncept för konsumenters motivation. 
För den ena, Feared future self, styr oron, för en framtida situation som konsumenten vill 
undvika och är rädd för, och är den drivande faktorn och motivationen till handling. Den 
andra, Hoped-for feature self, är drivet hopp om en önskad framtida situation. Här styrs 
konsumenten av framgång. De menar på att nyckeln till framgång med sina konsumenter 
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handlar om att förstå vilka av dessa två profiler deras konsumenter passar in på, men även hur 
långt ifrån de befinner sig från den profilen och vilka steg de gör för att nå dit. För att ta reda 
på detta, påstår de genom sina slutsatser att fyra frågor bör ställas till konsumenterna. 
Frågorna bör vara öppna. Frågorna ska beröra vilket jag konsumenterna vill eftersträva, vilka 
milstolpar som representerar framsteg samt hur långt ifrån de befinner sig från målet och 
deras motivation. Sobh & Brett (2011) menar på att de olika profilerna bör bemötas med olika 
medel. Det vill säga feared future self motiveras bäst genom negativ feedback på hur nära 
konsumenter befinner sig det fruktade jaget, samt hur det kan undvikas och vad som leder till 
framsteg. Dock trycker de på att den negativa feedbacken inte får bli för kraftig så att 
konsumenten tappar hoppet och förlorar motivationen helt. Medan det vid hoped-for feature 
self får bäst resultat genom att ge positiv feedback på hur nära en konsument befinner sig 
jaget de vill uppnå samt hur de kan uppnå det och framhäva vad som kan uppnås över 
förväntan. Den senare profilen kan bemötas med merförsäljning.  
 
Slutsatsen gjord av Sobh & Brett (2011) involverar påståendet, att konsumenten med feared 
future self motiveras mer vid de tillfällen de misslyckas undvika vad de är oroliga för, än när 
de gör framsteg. Ju närmare de ser sig vara sitt feared future self desto större motivation 
skapas. De avslutar med att klargöra hur deras upptäckt och deras framtagna information kan 
användas för att på ett givande sätt anpassa kommunikationen utefter varje konsument genom 
att föra det samman i marknadsföringssystem. Rau, Gao och Ding (2008) menar på att den 
största motivationen till att delta i sociala medier är att nå ett emotionellt behov snarare än 
informativt behov. Huvudanledningen till användning av Facebook och MySpace, kom 
Raacke och Bonds-Raacke (2008) fram till, var att söka information och att ”träffa” vänner. 
Den mest uppenbara anledningen till användningen av social media plattformar menar de är 
social interaktion. Jahn och Kunz (2012) kom fram till tre huvudsakliga motiv av användning 
av sociala media plattformar. Ena är content-oriented motivation (innehållsmotiverade 
områden), det vill säga lycka genom uppsökandet av njutning samt funktionella värden. Nästa 
är reationship-oriented motivation (relationsorienterad motivation), som innebär värdet utav 
social- och varumärkes interaktioner. Tredje motivationen är self-oriented motivation 
(självorienterings värde), det vill säga värdet för egna personen.  
 
Kim och Lee (2011) menar att aktiviteter på social media plattformar som kan leda till 
subjektiv lycka, men även påverka användare att till en större grad använda sig av sociala 
media plattformar. Aktiviteter som de menar motiverar är att sammanföra vänner, att få 
uttrycka sig eller söka känslomässigt stöd, men även att söka njutning. Enligt Sheldon, Elliot, 
Kim och Kasser (2001) är en av de tio grundläggande mänskliga behoven så kallad pleasure-
stimulation (tillräcklig med nöje glädje och njutning, inte uttråkad och understimulerad). Cao, 
Jiang, Oh, Li, Liao och Chen (2013) förmedlar att de som använder sig av social media 
plattformar kan nå en högre nivå av lycka. De baserar sina strategibyggande teorier på 
Maslow behovstrappa, där den högsta nivån av behov är att uppnå självförverkligande och 
innebär att komma till insikt med sin potential. Genom detta fann de att sociala behov (social 
närvaro och tillhörighet) och självförverkligande är de mest relevanta vad gäller att finna 
motivation för användningen av social media plattformar. 
 
Som Papasolomou and Melanthiou (2012) nämner är det nödvändigt att fler undersökningar 
utförs inom social media för att klargöra om det är så viktigt som det påstås vara eller om det 
bara är en fas som kommer att passera. I vår studie kommer vi att begränsa oss till att beröra 
hur organisationers utskick uppfattas av sociala media användare och hur dessa kopplas till 
behov, värderingar, motivation och beteende. Genom detta kan vi även komma fram till social 
medias inverkan i relationen mellan social media användare/konsumenter och organisationer. 
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3 Metod 
 
Genom vår studie använde vi oss av olika begrepp för att förtydliga förhållande till situation. 
För att förenkla för läsarna finns en kort beskrivning i bilaga 8.8. 
 
3.1 Metod val 
 
Syftet med vår studie var att få ökad kunskap för att kunna skapa bättre konsument relationer 
och interaktioner. Thackerays et.al (2012) förklarar att, för att kunna ta fram en social 
marknadsföringsprocess måste organisationer först engagera social media användare och 
implementera social media i processens steg. De kommer fram till att det behövs ytterligare 
forskning om hur social media kan inverka på denna process. De menar att genom social 
medias tvåvägskommunikation kan organisation ta fram meningsfulla lösningar utefter 
upptäckta viktiga problem. Vi såg det därför som att det först krävdes en förståelse kring 
respondenternas behov i sociala medier, reaktioner på, och motivation till delning och 
interaktion i samband med organisationers utskick i sociala medier. Med interaktioner syftar 
vi på agerande som användarna utövar i samband med utskicken, så som delning, 
kommentering, eller att like:a, tagg:a, hashtag:a, länk:a eller att delta i aktiviteter från 
organisationer inom sociala medier. Utifrån detta valde vi metoder för vår studie som kunde 
skildra konsumentperspektiv, utifrån vår frågeställning och vårt syfte. Därigenom fick vi 
ökad förståelse och kunskap för sociala media användare och ser på så vis hur detta kan skapa 
bättre konsument relationer och konsument interaktioner. 
 
För att organisationer ska kunna nå äkta framgång menar Vinerean et al. (2013) att de måste 
fokusera på att engagera konsumenterna och inte enbart ha ekonomisk aspekt som 
utgångspunkt. För att lyckas engagera konsumenterna måste organisationer utföra 
kontinuerlig online marknadsföringsundersökning. Då menar de att organisationer måste 
fokusera på att kartlägga förändring i konsumenters beteendemönster. Därefter identifiera 
konsumenternas intresse och värderingar. Därför använde vi oss av en kvalitativ  
undersökning där vi med vår studie försökt ta fram online användares värderingar och behov 
för att organisationer ska kunna möta dessa bättre. Studien berör föränderlig kunskap där 
sociala media användare är de som skapar beteende mönster online varpå denna studie utgår 
från en konstruktionistisk ontologi (Bryman & Bell 2011). Som följd av detta krävde studien 
en fördjupning inom sociala medier där direkt kontakt med sociala media användare är 
nödvändigt. För att utvinna sociala media användarnas värderingar och behov i deras 
återberättande beteende mönster har vi använt oss av intervjuer. Den mest använda 
intervjumetoden inom kvalitativa studier påstås av DiCicco-bloom & Crabtree (2006) vara 
semi-strukturerade djupintervjuer. Intervjuerna är enligt dem upplagda utefter öppna frågor, 
där följdfrågor bestäms under intervjuprocessens gång. På detta vis främjar intervjuerna en 
dialog. Vi kände att vår studie var i behov av intervjuer som inte var alltför styrda så att 
konversationen kunde flyta på mer fritt och bli mer som en dialog samt att respondentens svar 
inte skulle styras. Detta för att vi inte ville påverka deras svar för mycket eller begränsa oss 
till specifika frågeställningar så att vi inte gick om intet värdefull data och på det viset även 
kunde utläsa mer mellan raderna i konversationen. Därför tycker vi att semi-strukturerade 
djupintervjuer var rätt val för vår studie. 
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3.2 Urval 
 
Resultatet av studien ska kunna användas för att utveckla strategier för organisationer inom 
olika marknader, där organisationer vänder sig mot studiens specifikt avgränsade segment vid 
val av respondenter. Vi ville inte att studien skulle vara begränsad till en specifik organisation 
eller varumärke, då vi trodde att resultatet kunde komma att bli för specifikt inom den 
organisationen eller deras konsumenter. En specifik inriktning på organisationer och 
varumärke kunde ha medfört att vi inte kunde utvinna alla allmänna värderingar och behov 
från social media användare. I stället avgränsade vi studien till forskningsfält som berör 
begreppet hälsa. Denna avgränsning gjordes strategisk, då det vid tillfället fanns en utformad 
trend på konsument marknaden och hets kring hälsa, inom bland annat livsmedel industrin.1 
Ur konsument perspektiv observerade vi själva denna trend inom flera marknader i 
marknadsföring från organisationer. Denna avgränsning gav oss möjlighet att samla in data 
med mer koncentrerat utfall som i sin tur kan göra det möjligt för organisationer inom olika 
marknader att applicera detta i sin relationsmarknadsföring via sociala medier.  
 
Vid de kvalitativa djupintervjuerna använde vi oss av arbetande kvinnor med inkomst, från 
18 år och upp, som regelbundet använde sig av sociala medier. Vi valde medvetet att inte ta 
med någon under 18 år eftersom detta är myndighetsåldern och de flesta vid denna övergång 
får mer ansvar över egen ekonomi samt egen inkomst och själva har mer påverkan på sitt 
inköpsmönster. Detta aktiva val inser vi innebär att vi bortser från värderingar, beteende och 
behov av social media användare under 18 år och att vi enbart inriktar oss till kvinnor. Denna 
segmentering medför dock att organisationer som sen vill anamma våra resultat i sin 
marknadsförings strategi för sociala medier, kan fokusera på kvinnor över 18 år när de vill 
rikta sig till konsumenter. Annars skulle detta spann kunnat bli för brett och vi hade inget 
underlag som visar på att kvinnor och män tänker lika. På detta vis påstår vi inte heller att 
kvinnor och män tänker olika. Vi har enbart tagit en ställning till att fokusera kring kvinnor. 
 
Urvalet gjordes utefter bekvämlighets urval, där vi skickade ut förfrågan om deltagande i 
intervjun till en kontaktperson på Campus Varberg. Vår kontakt förmedlade oss fler 
eventuella intervjupersonen som vi själva kontaktade med förfrågan genom likadant 
mailutskick. Vi är medvetna om att detta bekvämlighets urval begränsade vilka deltagare vi 
fick till våra intervjuer och att detta kan ha inverkat på resultatet. Dock kände vi oss tvungna 
till att ta detta beslut eftersom vi var begränsade i tid. Dessutom kände vi att vi fick möjlighet 
att intervjua 6 personer, där alla hade olika yrkesroller, åldrar, civiltillstånd, åldrar på sina 
barn, intressen, hobby, fokus i livet samt hälsoaspekt. Varpå vi kände att vi fick stor variation 
av respondenter. 
 
3.3 Djupintervjuer  
 
För att utfinna mer kvalité i vår data insamling valde vi att använda oss av ett fåtal 
respondenter i djupintervjuerna. Dessa i sin tur ledde till mer specifikt utvunna faktorer som 
senare kan appliceras av organisationer i deras relationsmarknadsföring som riktar sig mot 
vår berörda val av segment och marknad för hälsa. Med denna metod såg vi det möjligt i att 

                                                
1	  http://www.dn.se/ekonomi/halsosam-kosttrend-far-branschen-att-tanka-gront/. Marit 
Sundberg,	  Hälsosam	  kosttrend	  får	  branschen	  att	  tänka	  grönt.	  (Hämtad	  2014-‐03-‐02)	  
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genom resultatet dra paralleller mellan och till respondenters motiv och värde i förhållande 
till olika uppmärksammade relations marknadsförings utskick i sociala medier. 
 
För att djupare kunna analysera och mäta beteende, värdering, behov samt motivation till 
dessa faktorer gavs de intervjuade öppna följdfrågor beroende på deras svar. Utgångspunkten 
för alla respondenter var dock att själva fritt få berätta om deras användning av sociala 
medier. Under intervjuerna följde vi vår förberedda checklista (se bilaga 8.3) med specifika 
punkter som vi ville följa upp för att kunna besvara vår frågeställning. På så vis höll vi oss 
innanför ramarna för syftet med vår studie, trots att intervjuerna var relativt ostrukturerade. 
Respondenterna fick svara på vilka organisationsutskick de reagerar på och hur i sociala 
medier. Följdfrågorna berörde respondenternas uppmärksamhet och inställning till olika 
sorters utskick (bild, text och video), både allmäna utskick och utskick från organisationer 
samt hälsoutskick. Andra följdfrågor som togs fram var hur de valt att agera därefter och 
varför.  
 
Data avläses därefter gemensamt, oss författare emellan, i samband med diskussioner kring 
hur vi uppfattar svaren så det resulterar i entydigt data. För att uppfylla mesta möjliga 
objektivitet, vid tolkandet av respondenternas svar, återkopplade vi till respondenterna med 
ett utkast på hur vi uppfattat deras svar. Därefter jämförde vi insamlad data för att få fram 
paralleller i liknelser och skillnader däremellan. Data tolkades utefter positiv och negativ 
feedback som vi fick av respondenterna vid intervjuerna. Utifrån detta fick vi fram vad som 
efterfrågas, saknas eller uppskattas som väsentliga faktorer för utformning av vartdera 
nämnda utskick i sociala medier. Vi läste även av resultatet för att se om det fanns 
gemensamma faktorer i respondenters sökta behov i utskicken och deras handling därefter. 
Utefter kunde vi lyfta fram vilka delar som är viktigast för en organisation att framhäva och 
producera eller undvika. 
 
3.3.1 Utskick till blivande intervjurespondenter 
 
Vi valde att skicka en förfrågan via mail (se bilaga 8.1) till möjliga intervjupersoner om att 
delta i våra intervjuer. Där alla personer mottog ett likadant mail där vi beskrev syfte, 
utformning av intervjun samt fakta om tid och plats samt vår kontakt information. Detta för 
att skapa samma utgångspunkt och för att vara väl informerade inför intervjutillfället om de 
skulle välja att tacka ja. De som inte svarade i tid, skickades en påminnelse för att ges en 
chans till. Till de som tackade ja valde vi att dagen före intervjun skicka ut ett påminnelse 
mail (se bilaga 8.2) med likartad, men kortfattad information om överenskommen tid och 
plats.  
 
3.3.2 Plats för intervju  
 
Under intervjutillfället är det väsentligt at respondenterna känner sig bekväma till mods för 
att få ut så genuint svar från respondenten som möjligt (Dearnley 2005). Dearnley (2005) 
menar att det är viktigt med bland annat avskildhet. För att undvika att skapa en artificiell 
plats för intervjun som skulle kunna ha inverkat på utfallet av studien gav vi vardera 
respondenten möjlighet att själv välja en plats på Campus Varberg som de själva föredrog. 
Detta gav dem möjlighet till lätt tillgänglighet, att spara tid och att de inte skulle känna stress 
för att det var för tidskrävande. På detta sätt kände vi att de kunde ta sig sin tid och fokusera 
mer när de skulle besvara våra frågor. Kravet vi ställde var enbart att platsen skulle vara ett 
rum utan störande moment, som exempelvis att ingen annan skulle behöva rummet under den 
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tiden och på så vis skulle vi inte bli störda. Detta såg vi som att respondenterna kunde försätta 
sig i en mer naturlig miljö som gjorde dem mer bekväma till att dela med sig av information.  
 
 
3.3.3 Detaljer för intervju 
 
Varje intervju pågick under ungefär en timma. Vi försökte skapa en så behagfull stämning 
som möjligt för respondenterna, så att det kändes naturligt och avslappnat och mer som en 
konversation mellan tre personer än en strukturerad intervju. Detta för att de skulle känna sig 
väl till mods och bekväma nog för att öppna upp sig och avslöja mer om sig själva och sitt 
sätt att tänka och agera online. Dearnley (2005) kommer själv fram till att intervjuaren i en 
semi-strukturerad intervju borde tänka på att skapa en informell atmosfär. Detta bland annat 
genom rätt val av klädsel, som inte skapar barriärer mellan intervjuaren och respondenten. Vi 
valde därför att klä oss i vardagliga kläder, inte i exempelvis kostym. Bordsplacering samt 
åtkomst till exempelvis förfriskningar kan vara avgörande faktorer för utkomsten av intervjun 
(Dearnley 2005). Vi valde att sätta oss i en triangel med jämnt avstånd till varandra. Detta för 
att respondenten inte skulle känna sig utsatt och mer utfrågad utan känna sig mer som en 
ibland oss. Vi bestämde oss för att samma person skulle hålla i alla intervjuer för att vi ville 
skapa samma utgångspunkt för alla respondenter. Detta för att vi tänker att den sociala 
interaktionen mellan intervjuaren och respondenten eventuellt kan påverka hur de uppfattar 
frågor på grund av bland annat intervjuarens jargong, intervjustil, personlighet och attityd 
samt sätt att framföra frågorna. Därför tänkte vi att det är bättre att en och samma person höll 
i intervjuerna. Vi bjöd på kaffe med tillbehör och kakor för att få en ”hemma känsla” med fik 
och bidra till en avkopplad stämning i rummet och visa uppskattning för att de ställde upp. 
Observatören använde sig av dator för noteringar, medan intervjuaren använde block och 
penna för att registrera avvikande svar och beteende. Även respondenten fick block och 
penna för att känna sig delaktig.  
 
Inför varje intervju påminde och informerade vi respondenten om att vi behövde spela in 
intervjun och väntade på deras godkännande för att visa respekt. Vi valde att starta 
ljudinspelningen innan själva intervjun påbörjades och lät den vara igång lite efter. Detta för 
att kunna fånga för och eftersnack och dolda faktorer som kunde bidra till intervjuns utfall. I 
början av intervjun upprepade och informerade vi om syfte och upplägg av vår C-uppsats 
samt intervjun. Dessutom uppdaterade vi dem om begrepp och dess innebörd som vi skulle 
använda oss av under intervjun. Detta gjorde vi för att de skulle känna någon form av kontroll 
och insikt i vad som skulle hända under intervjun. Under hela intervjun använde vi oss av 
både checklistan (se bilaga 8.3) för att se så vi täckte och fick med allt vi behövde. Vi 
använde oss även av en samanställning av olika intervju frågor (se bilaga 8.4) som stöd för att 
kunna utforma frågor som gav svar på checklistan och såg till att vi höll oss på rätt spår. 
Intervjufrågorna var inte en exakt mall vi följde utan något vi tog till enbart när 
respondenterna halkade in för mycket på för studien irrelevanta områden. Efter intervjuerna 
tackade vi för deras bidrag och frågade om vi kunde återkoppla till dem med en 
sammanställning av vår uppfattning av just deras svar.  
 
3.3.4 Etik 
 
Vi har reflekterat över vårt beteende gentemot de inblandade intervjuade med studiens syfte i 
åtanke och tänkt på etiska aspekter gentemot respondenter. Bland annat frågade vi dem om de 
godkände att vi spelade in intervjun och informerade dem väl om vad intervjun och vår studie 
berörde. 



 

15 

3.3.5 Sammanställning av intervjuer 
 
Vid sammanställning av varje intervju tog vi oss tid för att reflektera över vår uppfattning av 
hela scenariot där vi diskuterade respondentens svar, vad vi har observerat, uppmärksammat 
deras verbala reaktioner och deras kropp språk under intervjun. Därefter valde vi att 
sammanställa bådas separata anteckningar som noterats under intervjun i ett dokument 
tillsammans med det vi diskuterade precis efter intervjun. Efter den övergripande 
sammanställningen lyssnade vi tillsammans på inspelningarna och dokumenterade faktorer 
som vi hade missat i våra egna anteckningar. Om vi hade olika uppfattning på någon punkt 
diskuterade vi bådas perspektiv och upprepade momentet för att klargöra. Vi anser att 
relationen mellan oss författare är mycket öppen, att vi har lätt för att våga kritisera varandras 
uttalande och uppfattningar såväl som ta till oss av varandras perspektiv så att data skulle 
vridas eller misstolkas minimalt. Detta kändes avgörande eftersom vi ville att data skulle stå i 
centrum genom så objektiv synsätt som möjligt från vår sida. Av allt detta sammanställde vi 
en enhetlig text som representerade det för vår studie väsentlig data. Därefter återkopplade vi 
denna text till varje respondent via mail, för att sen återfå respons på om samanställd data var 
rätt uppfattad. När detta steg var avklarat bestämde vi oss för att tillsammans lyssna igenom 
intervjuerna ännu en gång för att analysera respondenternas reaktioner ytterligare och se om 
vi kunde läsa av mer dolda värden. Varpå vi antecknade dessa uppmärksammade faktorer. 
Vid denna tidpunkt observerade och noterade vi de faktorer som respondenterna upprepat och 
poängterat samt andra mönster vi kunde urskilja som berörde vår checklista. Därefter läste vi 
av de uppdaterade sammanställningarna från våra intervjuer och lyfte ur all data som berörde 
punkterna från vår checklista för att försäkra oss om att vi urskilde all data som besvarar vår 
forskningsfråga och syftet med studien.  
 
3.4 Alternativa metoder 
 
En alternativ metod i vår kvalitativa studie kunde varit fokus grupper istället för intervjuer 
eftersom även denna metod kan få fram data som beteende, värderingar, behov och motiv. Vi 
ansåg att användningen av fokus grupper skulle leda till mer begränsat resultat, eftersom 
individerna i fokusgrupperna kunnat påverka varandras åsikter och svar i diskussioner. Detta 
då alla tillfrågas vid samma tidpunkt. Om vi använt oss av fokusgrupper skulle vi inte ha fått 
lika genuin datainsamling. Som Di Cicco-Bloom & Crabtree (2006) beskriver kan man med 
en djupintervju fördjupa sig mer kring sociala och personliga ämnen på individuell nivå, till 
skillnad från fokusgrupper som är mer begränsade.  
 
En annan metod som vi kunde använt oss av är strukturerade intervjuer. Detta kände vi kunde 
påverka resultatet negativt eftersom dessa frågor lätt blir kan vinklas och kunnat få oss att se 
förbi eller utesluta svar och ämnesområden som annars kunde varit användbara och relevanta 
för studien. Vi kände även att det fanns mer risk att frågorna blir medvetet eller omedvetet 
mer ledande och inverkar på svaren från respondenterna.  
 
Genom användning av en innehållsanalys som metod kunde vi läst av ren data av handlingar i 
sociala medier som användare utfört. Detta skulle planlägga ett beteende mönster, men skulle 
inte ge oss information om bakom liggande motiv, behov och värderingar i deras reaktioner 
eller agerande. Text är dessutom lättare att misstolka och på så vis finns risk för att vi som 
tolkare skulle kunnat läsa av det fel.  
 
Genom semi-strukturerade djupintervjuer fick vi möjlighet genom ansikte till ansikte 
intervjuer kunna observera både respondenters kroppsspråk och variation i röst. Dessutom 



 

16 

kunde vi även tack vare ljudinspelningarna läsa av viktiga reaktioner och dolda värden. Detta 
gav dem dessutom möjlighet att fritt dela med sig av, för dem, viktiga faktorer som vi annars 
kunde gått miste om. Efter intervjuerna kunde vi dessutom få konfirmerat att vi uppfattat de 
som respondenterna berättat på rätt sätt. Genom att ha utfört djupintervjuerna individuellt 
påverkades respondenternas svar dessutom inte av varandra. 
 
3.5 Kvalitetsmått  
 
Under studiens gång tänkte vi på att använda oss av relevant teori för vår research i 
förhållande till vårt syfte och anpassat respondenturval därefter. Vi har tydligt förklarat 
metoden och argumenterat för valet och användandet av den. Dessutom engagerade vi oss 
stort i ämnet, genom att finna en mättnad av insamlad litteratur, datainsamlingen och skapade 
förutsättning för rätt färdigheter för att kunna utföra analysen med större åtagande och 
noggrannhet. 
 
Vi är fullt medvetna om att, om vår studie skulle replikeras, är det sannolikt att ytterligare 
faktorer uppdagas som är av betydelse för organisationer och som kan besvara vår 
forskningsfråga. I dessa fall ser vi att det finns risker för att svar från respondenter kommer 
skilja sig åt. Detta beroende på yttre förändringar så som trender och vilket inflytande detta 
får på utveckling och användning av sociala medier, men även hur det påverkar användarnas 
attityd gentemot sina intresseområden. Detta eftersom vi själv erfarit att trender som uppstår 
och passerar, inverkar på andras intressen. Bryman & Bell (2011) tar upp att studier inom 
kvalitativ forskning som inkluderar sociala sammanhang vilka är föränderliga och därför är 
dessa studier svåra att replikera. Detsamma gäller för vår studie eftersom vi inkluderar 
trender. Genom vår studie fick vi dessutom fram faktorer som vi själva tyder inte är direkt 
kopplade till trender, varpå vi utser dessa för grundläggande faktorer. I en del av vårt resultat 
kommer vi därför medvetet att separera resultaten i icke-konstanta (kopplade till trenden 
hälsa) och grundläggande faktorer. Det vill säga icke-konstanta är de faktorer inom behov, 
kopplade till sociala medier, och rörande utskick från organisationer som vi anser har orsak-
verkan samband till trender. Vi har även uppmärksammat faktorer som vi ser som oberoende 
extern förändring. Vi namnger dessa som konstanta faktorer. Dessa baserar vi på de mest 
grundläggande mänskliga behoven som identifierats med utgångspunkt från Maslows 
behovstrappa. De primära motivations behoven, framtagna utefter Maslows behovstrappa, är 
enligt Cao, Jiang, Oh, Li, Liao & Chen (2013) (som även kopplas till sociala nätverks service 
kontinuitet); konfirmation på sociala behov och självförverkligande behov (att utrycka sig 
själv och glädje) och tillfredställelse. Slutligen kunde vi även avläsa vad vi namnger som 
icke-uppskattade faktorer. Dessa faktorer är de faktorer som respondenterna nämnt att de 
bidrar till att de ignorerar eller inte uppmärksammar utskicken. 
Genom att arbeta utefter detta samt att vi så detaljfullt beskriver hela vår metodprocess och 
utförandet av intervjuerna anser vi att vår studie är replikerbar med de grundläggande 
faktorer och konstanta faktorer som resultat och visar på extern reliability (tillförlitlighet) till 
viss grad. Eftersom våra resultat även innehåller konstanta faktorer, som berör grundläggande 
mänskliga behov, anser vi det själva som att dessa resultat kan användas och appliceras i 
andra miljöer än just sociala medier. Detta är en annan, transerability (överförbarhet), av de 
fyra kriterierna inom kvalitativa studier för att visa på trustworthyness (tillförlitlighet) av 
studierna (Bryman och Bell 2011). 
 
Genom att vara fler än en observatör som bevittnat och vardera kommit fram till samma 
uppfattning av situationen menar Bryman & Bell (2011) att en högre internal reliability (inre 
reliabilitet) kan uppnås. I vår studie är vi två som deltagit och observerat under intervjuerna 
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och som vi beskrivit ovan, om genomförandet av dessa, har vi båda separat dokumenterat 
våra egna uppfattningar som det därefter har visat sig överensstämt med varandra.  
 
Att vi dessutom återkopplat till respondenterna, för att få validering av vår uppfattning om 
deras svar, ger studien respondent validation (validering från respondenter). Något som 
Bryman och Bell (2011) tar upp som tillförlitlighets inverkan på studien. Vi har även 
noggrant dokumenterat varje fas (exempelvis vår kontakt med respondenterna samt 
inspelningen och noteringar från vardera intervjun) i vår undersökning som berör intervjun 
samt sparat dessa för att kunna återblicka och konfirmera vid behov. Detta för att försäkra oss 
om att vi inte går miste om väsentlig data för vår studie eller att denna misstolkats. Bryman & 
Bell (2011) förklarar att tillförlitligheten kan styrkas just på liknande sätt genom att spara all 
dokumentation genom hela och fram till undersökningen. De menar att för mycket data, som 
oftast uppstår i samband med kvalitativa studier, kan vara svårt att hantera, men i vår studie 
känner vi har förmågan att greppa om all data då den inte har så stor omfattning.  
 
Något annat Bryman & Bell (2011) nämner är vikten av att författarna har avsikter att följa 
confirmability (konfirmera att all data är korrekt) under studiens gång. Eftersom vi varit 
noggranna med att hålla oss objektiva under hela tiden för insamlandet av data känner vi att 
vi kan bekräfta även detta för studien, då vi försökt att inte låta våra personliga värden styra 
utfallet.  
 
Som nämnts i stycket ovan om urvalet, har vi endast involverat kvinnor från Campus Varberg 
som våra respondenter. Detta kan ses som att insamlad data från detta segment skulle kunna 
bli för ensidig, dock har alla respondenterna olika exempelvis yrkesroller, livsstil, och 
intressen. Därmed påstår vi att respondenterna representerar olika perspektiv och ger studien 
en mer rättvist representativ datainsamling som även det visar på ytterligare kriterier för att 
styrka studiens tillförlitlighet utöver de fyra inom Bryman & Bells (2011) trustworthiness. 
Nämligen Autencitet: Fairness (rättvisa inom autencitet) utefter vad Guba & Lincon (1994) 
föreslår. 
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4 Resultat 
 
4.1 Upplägg av resultat 
 
Vi har valt att referera till våra sex respondenter genom förkortningen R1-R6. Där R står för 
respondent och numret för den ordningen vi intervjuat dem i, med andra ord vilken person vi 
intervjuat. Detta beslut tog vi för att vi kom överens med respondenterna om att de skulle 
kunna förbli anonyma. Mer information om intervjutillfällena med respondenterna hittas i 
bilaga 8.5. Som ett första steg i vårt resultat mot analysen har vi valt att dela upp faktorer som 
vi kan koppla till vår vårt syfte och vår frågeställning och som berör beteende, behov, motiv 
och värderingar samt inte acceptabla faktorer utifrån data vi insamlat från våra intervjuer. 
Vårt resultat är sammanflätat utifrån sammanställning av observationer och ren data från de 
transkriberade intervjutillfällena. Från våra respondenter har vi urskilt vilka sociala media 
plattformar som är mest aktuella, det vill säga de plattformar som de använder sig mest utav 
och som vi avläst att de är mest mottagliga på, vad gäller organisationers 
relationsmarknadsföring. Utefter detta har vi läst av att respondenterna använder sig främst av 
Facebook, Instagram och Pinterest. Därför bestämmer vi oss för att utesluta andra nämnda 
plattformar såsom LinkedIn, Twitter och YouTube. Bloggar har vi valt att inkludera i data vi 
insamlat kring Instagram och Facebook då dessa nämndes av respondenterna enbart som 
relevanta vid länkar på dessa plattformar. Den största delen av data vi fick från 
respondenterna berörde Facebook, varpå all sammanställning nedan berör Facebook utan att 
vi utmärker det med namnet. Vid de tillfällen det inte berör Facebook har vi istället valt att 
belysa detta genom att nämna plattformarnas namn.  
 
I vissa fall har respondenterna olika orsaker till en och samma faktor, varpå vi fördjupar oss 
även på individuellt plan för varje respondent. Faktorerna vi tar upp berör både trenden hälsa 
och andra typer av utskick, men där det gäller hälsa har vi framhävt detta. Eftersom vi anser 
att alla faktorerna är kopplade till utskick i sociala medier, och faktorer kring trenden hälsa är 
kopplade till utskick, ser vi att alla faktorer är relevanta för hälsoutskick, direkt som indirekt. 
Vi ser det som att om ett utskick för hälsa ska skapas måste en organisation utgå ifrån basen i 
ett allmänt utskick. Eftersom vi uppmärksammat många faktorer som inte uppskattas ifrån 
respondenterna har vi valt att lägga till ett stycke där vi förklarar dessa, eftersom vi anser att 
de är avgörande i utformandet av utskicken. Vi har sammanställt och förtydligat resultatet av 
de faktorer som vi avläst har störst betydelse, och kategoriserar dem utefter grundläggande 
faktorer, icke-konstanta faktorer, samt icke-uppskattade faktorer och därefter konstanta 
faktorer i separata tabeller i bilaga 8.6. Grundläggande och icke-konstanta faktorer har vi 
förtydligat ytterligare genom att kategorisera dessa utefter behov och motiveringar till att 
uppmärksamma, like:a, kommentera, följa, och delta i aktiviteter. I denna bilaga benämner vi 
grundläggande faktorer som bas för ett utskick, och faktorer kopplade till trenden hälsa som 
icke-konstanta faktorer. Icke uppskattade faktorer är de faktorer som respondenterna 
bekräftat som inte acceptabla och som leder till att de medvetet ser förbi eller omedvetet inte 
uppmärksammar. Vi har namngett de faktorer som är kopplade till Maslows beskrivna mest 
mänskliga grundläggande behov som konstanta faktorer. 
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4.2 Framtagna faktorer 
 
4.2.1 Aktuella social media plattformar 
 
R1, R2, R5 och R6 berättar att de använder sig främst av Facebook (FB) och Instagram, R3 
endast av FB och R4 av Pinterest, Instagram och Facebook. Alla respondenter går in flera 
gånger per dag på FB. Detta visar sig vara oftare än för de andra sociala medie plattformarna 
respondenterna använder sig av. Alla utom R1 är mer aktiv Instagram än i FB när de är inne 
på Instagram. R4 poängterar att hon både uppskattar mer och är mest aktiv på Pinterest trots 
att hon inte går in där så ofta. 
 
4.2.2 Anledningen till användande 
 
Gemensamt för alla respondenter är att de använder sig av sociala medier för att hålla sig 
uppdaterad om omvärlden samt kommunicera med personer de känner, nära som med i 
övriga värden. R2 motiv är även för egen vinning, då hon tycker om att delta i tävlingar. R3 
förklarar att hon började använda sociala medier eftersom hon började känna sig mer och mer 
utanför, då alla andra använde sig av de men inte hon. Hon och även resterande respondenter 
ville känna en tillhörighet och gemenskap samt delaktiga genom social medier. R3 visar 
tendenser till att vara väldigt noga med att ha kontroll över sin integritet och vill gärna styra 
över vilka utskick hon ska få till sig samt vilken information hon vill ge ut. R4 och R5 visar 
att de söker inspiration i sociala medier. Dock nämner R5 vidare att hon inte använder sociala 
medier för att framhäva sig. Detta eftersom hon känner att hon inte har något behov av det 
och att hon är väldigt orolig för att få virus eller att hennes information ska användas vidare. 
Därför förklarar hon att hon är väldigt försiktig och deltar inte så mycket online. Alla 
respondenterna menar att deras reaktioner i sociala medier påverkas av deras värderingar och 
intressen, där deras intressen förändras av deras livsstil eller livs situation. R1 vill även kunna 
förmedla information, utöver detta ser vi att alla respondenter är väldigt restriktiva med att 
dela med sig av privat information om sig själva och närstående. De är måna om att 
respektera alla vänner och familj samt sin egen och andras image och integritet på sociala 
medier. Något annat de alla tar upp är att de ser på sociala medier som ett sätt att skapa sin 
image, då de på olika sätt reflekterar över hur de och andra uppfattas utefter det som syns på 
sidorna inom sociala medier. Därför är de väldigt kritiska över vad de väljer att dela med sig 
av. De nämner alla att integritet är viktigt och att gränsen är fin (mellan personligt och för 
privat) vad de anser är acceptabelt att lägga ut på sociala medier. Dock skiljer sig deras 
åsikter gentemot deras handlingar, speciellt avgörande berättar de är vad de får i gengäld. 
Alla respondenter visar att de har en negativ syn på marknadsföring i sociala medier. 
Speciellt traditionell push-strategisk reklam. 
 
4.3 För uppmärksamhet 
 
Alla respondenter nämner att de utskicken de oftast väljer att uppmärksamma kommer från 
deras vänner på FB, detta påpekar främst R1 och R3. R5 och R6 tillägger att vad de väljer att 
titta på i nyhetsflödet även beror på hur nära de är till den personen som delat med sig av 
utskicken och hur mycket de har gemensamt. De menar att ju närmare vän som delat med sig, 
desto mer intresse får de för utskicket. R6 förklarar vidare och R4 håller med om att deras 
grad av uppmärksamhet påverkas även av hur många som har like:at utskicket.  
R2 förklarar vidare att vad hennes vänner tycker och gör online och deras aktiviteter också 
kan påverka hennes val och beteende gentemot ett utskick.  
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4.3.1 Livsstilar 
 
Alla respondenter påpekar att det är nödvändigt att ett utskick innehåller någonting de har 
intresse för själva eller som involverar ett intresse någon närstående har för att de ska 
uppmärksamma eller reagera. R1, R2 och R6 poängterar att de  även uppskattar att det märks 
när utskicken skräddarsytts utefter dem själva och deras intresse eller vad de tidigare 
uppmärksammat. Speciellt viktigt är det när det gäller hälsoutskick. R3 motsätter sig genom 
säga att hon inte vill få utskick till sig automatiskt bara för att hon exempelvis like:at något. 
Parallellt berättar hon dock att hon intresserar sig för utskick som berör henne eller hennes 
barns liv och intresse och välmående. R4 pratar mycket om att hon uppskattar när utskick 
återger livsstilar, speciellt i Pinterest då det skiljer sig från Facebook eller Instagram, där 
utskicken inte utformas som ren reklam utan att utskicken finns mer för att återge livsstilar. 
Hon menar att det är lättare att hitta vad hon verkligen är intresserad av och känner sig inte 
lika på pucklad som av ren reklam i Facebook. Även R6 poängterar att utskick vinklade till 
olika livsstilar är avgörande för om hon intresserar sig för dem eller inte eftersom hon då kan 
se om det är något som kan kopplas till hennes livsstil och intressen. Detta påverkar specifikt 
för utskick som berör hälsa i hur hon väljer att uppmärksamma dem. Alla respondenter 
informerar om att deras intressen faktiskt förändras med tiden, fram och tillbaka och att det 
snarare är livsstilen som påverkar dem i vad de är intresserade av eller vad de har för 
intressen. Detta just eftersom intressen, enligt dem själva, är föränderliga. R5 nämner varken 
skräddarsytt eller anpassning till livsstil i utskicken som något som avgör om hon intresserar 
sig för ett utskick. Dock nämner hon att om det är saker som är kopplade till henne själv är 
det troligare att hon uppmärksammar det. R1, R2, R4 och R5 ville på ett eller annat sätt att 
utskicken de intresserade sig av på något vis skulle vara kopplat till sig själva. 
 
4.3.2 Känsla i utskick 
 
Negativa och upprörande utskick (såsom utskick som berör orättvisor) är något som R1 och 
R3 känner skapar en direkt reaktion inom sig som är upprörande och får henne att 
uppmärksamma samt reagera på utskick. Alla har även nämnt att de uppmärksammar utskick 
som är roliga. En annan faktor som är gemensam för alla respondenter och som de nämner är 
avgörande om de ska uppmärksamma utskicket eller inte beror på hur tidskrävande den är. 
Om utskicket tar för långt tid väljer de att titta förbi den. Samma gäller om utskicken är för 
frekventa. I detta fall förklarar respondenterna att de skulle kolla förbi utskicken, blocka de 
från deras nyhetsflöde, och om de redan följde en organisations sida på FB då skulle de 
unlike:a deras sida. R4 menar att mer artikelutformade utskick är något hon lägger märke till 
mer vid just hälsoutskick, eftersom hon känner att de känns mer äkta. Ödmjukhet utskick får 
dem att kännas mindre påtryckande, enligt R4, som medger att det avgör om hon vill titta på 
ett hälsoutskick eller inte. R5 menar att utskick som är kopplade till hälsa är mer intressanta 
om de är kopplade till vardagliga saker. R1 nämner att hon uppmärksammar de hälsoutskick 
som är ironiska. R1, R2 och R5 förklarar att de uppmärksammar de hälsoutskick som 
innehåller personliga berättelser där man kan följa hela processen fram till resultatet. Dessa 
utskick tycker de är motiverande och inspirerande. R3, R4 och R5 nämner även att de brukar 
uppmärksamma utskick som är diskussionsbildande eller reflektions bidragande, såsom 
nyheter, ren fakta (äkta) eller samhällsfrågor. R5 tycker även om diskussionskapande 
hälsoutskick, då ett budskap kan förmedlas som sedan kan leda till diskussion. R4 förklarar 
även att organisationens image och hur hon ser på det är väldigt viktigt för henne, samt om 
deras utskick är harmlöst och enkelt, avgör om hon väljer att interagera. R2 följer i samma 
spår, dock syftar hon mer på organisationers sociala ansvar och menar att det är viktigt för 
henne hur de hanterar detta. R1 förklarar att om hon har en starkare anknytning till ett 
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varumärke eller organisation eller om hon känner att utskicket är seriöst och har en stark 
trovärdighet (till exempel om utskickets innehåll stöds upp av bevis och forskning) påverkar 
detta hennes syn positivt på utskicket och hur hon reagerar.  Även R2 talar om trovärdighet i 
samband med utskick, och drar då även paralleller till tillit och vem som står bakom utskick. 
Vilken organisation som står bakom utskicket och den syn hon har på dem påverkar hur hon 
uppmärksammar den. R2 förklarar vidare att personliga berättelser eller förebilder i 
hälsoutskick kan inspirera och motivera henne (genom andras erfarenheter), vilket till viss 
grad visar på äkthet. Även enligt R5 är det viktigt med en känsla att utskick har en seriös och 
trovärdig källa. R5 talar även om tillit som en avgörande del för att intressera sig för ett 
utskick, där hon förlitar sig mycket på vänners bedömningsförmåga och kunskap. Detta är 
något som också R6 konstaterat, att vänners åsikter inverkar på om och hur hon reagerar på 
utskick. Även R3 talar om tillit till utskick i samband med vilka hon litar på och att hennes 
familjs värderingar påverkar henne i vad hon uppmärksammar och väljer att lita på. R4 
avviker något och talar mer för att hon ser på utskick där vänner har gemensamma intressen 
och värderingar som henne själv. Fast däremot nämner hon att hon påverkas av hur många 
andra som reagerat på utskick om hon uppmärksammar det eller inte. 
 
R1 konstaterar att hon vill känna äkthet i ett utskick för att hon ska vilja se närmare på det. 
Med äkthet menar hon verkliga situationer och att det står riktiga personer bakom en story, 
till exempelvis äkta vittnen eller att om det berör vetenskaplig artiklar. Detta förklarar hon är 
extra väsentligt i hälsoutskick, där hon vill se en äkthet. Hon menar här att text utskick kan 
vara baserad på forskning och riktiga fall. Bra illustrerade bilder med involverade människor 
kan styrka känslan av äkthet. Även R3 berör äkthet inom hälsoutskick som i andra utskick, 
när hon förklarar att hon uppskattar seriösa utskick som tar upp ny eller uppdateringar inom 
forskning (som nyheter och ren fakta) men även diskussionsskapande utskick som kan ge 
människor en tankeställare. Utskicken menar hon får dock gärna vara lättsamma, så hon orkar 
och har tid att läsa det. R3 talar också likt R1 om att privata berättelser motiverar henne att 
uppmärksamma utskick. R6 nämner varken något direkt om äkthet eller trovärdighet, däremot 
visar hon stort intresse och behov i att kunna leta upp information ifrån organisation genom 
sökmotorer inom sociala medier. Där talar hon om ren fakta, såsom exempelvis öppettider.  
 
R5 förklarar att när det gäller hälsoutskick vill hon främst se utskick som är kopplad till 
vardagen, de ska vara underhållande och det ska bestå av korta och snabba lösningar till 
“problemen”. Fyra av sex respondenter berättade att de oftast ignorerade alla typer av 
organisationers videoutskick eftersom de kändes för tidskrävande. R3 var den enda som 
kände sig ha tid till att kika på videoutskick, hon var även den enda utan små barn och med 
lugnare livsstil. De typer av videoutskick hon kunde tänka sig att kika på var hälsoutskick, 
eftersom hon ansåg att hälsa var en process i livet som måste underhållas och som hon ville 
hålla sig uppdaterad kring. Dock berättar hon att hon inte självfallet skulle dela, like:a eller 
kommentera och tag:a.  
Även R1 kunde tänka sig att titta på hälsoutskick i form av videoklipp så länge de var kortare. 
I de fallen skulle hon kunna tänka sig att antingen kommentera utskicket eller tag:a en vän 
med samma intresse för utskicket.  
 
4.3.3 Fysisk struktur  
 
R2 och R4 lägger tyngd på att professionellt utformade utskick drar till sig uppmärksamhet. I 
dessa fall tycker R2 om att se bra kvalitet på bild och en bra formulerad text som lockar. R4 
och R3 nämner lätt överskådliga utskick som avgörande för att uppmärksamma och avgör om 
de kan koppla det till något som intresserar dem. För R4 är bilder som sticker ut det mest 
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avgörande och att utskicket visar sig följa liknande värderingar. R5 förklarar att när det gäller 
hälsoutskick föredrar hon att de är i form av bild och text där bilden står i centrum dock är det 
mestadels rubriken som lockar henne.  
 
4.4 Reaktion på och interaktion med utskick 
 
Respondenterna förmedlade olika motiv till olika handlingar, vilka följer härefter. 
 
4.4.1 Like:ning och kommentering 
 
Utskick som sticker ut är något som R1 like:ar mest. R2 berättar att hon like:ar roliga utskick 
och de utskick hon kan stå för. R4 like:ar på roliga bilderutskick eller på utskick som kan 
trotsa henne, och som hon kan känna igen sig på och kan kopplas till hennes vardag. R5 
like:ar unika utskick, som är en variation av både informativa och personliga och inspirerande 
bilder. Dock förklarar R6 att hon endast like:ar de utskicken som inte är för personliga då hon 
känner hon vill statuera något. R1 nämner att hon väljer att endast like:a de utskick som 
hennes vänner observerat och tävlingar med uppföljning. R5 förklarar att ju mer populärt ett 
utskick är desto troligare är det att hon like:ar utskicket. Detta eftersom det för henne skapar 
mer förtroende och tillit till utskicket. 
 
R1 och R3 berättar båda att de kommenterar på upprörande utskick som är seriösa och som 
tar upp orättvisor. R1 väljer även att kommentera de utskicken som hennes vänner lägger upp 
eller utskick som berör hälsa där hon kan se hela processen och resultatet. Hon kommenterar 
mest utskick som sticker ut. R4 förklarar att hon oftast kommenterar de personers utskick 
som finns i hennes vardag. Hon menar även att det känns mer ansträngande för henne att 
diskutera hälsoutskick som berör träning och hets kring hälsa, eftersom hon inte själv är nöjd 
med sin hälsoinsats och orolig för ohälsa på grund av den ökade hetsen i samhället. Hon 
berättade att hon ofta ignorerar utskick kopplat till detta, men hon berörs ändå av dem och 
känner sig pressad, stressad och nedstämd. R2 och R3 förklarar att de kan tänka sig 
kommentera roliga utskick. R5 berättar att hon blir mer motiverad till interaktion och att 
kommentera ett utskick ju fler som kommenterat, eftersom detta skapar mer tillit och 
trovärdighet för henne.  
 
4.4.2 Delning – image 
 
R5 förklarar att hon tycker endast om att dela med sig av unika utskick med antingen budskap 
eller som kan skapa diskussioner. Det kan vara en variation av både informativa och 
personliga utskick men även inspirerande bilder eller bilder på platser. R6 och R1 menar som 
R5 att de endast delar med sig av utskick de känner att de kan stå för och som har ett budskap 
där de kan påverka andra. R1 nämner att hon delar med sig det hon kan och vill stå för och 
det som berör hennes intresseområde. Hon nämner att hon främst delar med sig av bild och 
text utskick som är roliga och inte är för personliga. R6 berättar vidare att hon delar med sig 
av ett utskick från hennes vänner om det kan hjälpa dem att framhäva sig eller synas. Hon 
delar om utskick är förmånligt för henne, som exempelvis om hon får rabatt om hon lyckas 
värva en vän genom att de registrerar sig eller gör ett första köp online via en länk i utskicket. 
Vad gäller hälsoutskick menar R6 att hon motiveras stort av att dela eller gå vidare på länkar 
via utskick som kan inspirera henne, till exempel recept. R4 nämner att hon delat med sig av 
platser hon varit på, som hon vill tipsa andra om att besöka, genom så kallade “incecknings-
funktioner”. R4 förklarar vidare att hon är restriktiv i sin delning, men skulle hon dela med 
sig av utskick skulle det vara i form av text med innehåll kring exempelvis viktiga 
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samhällsfrågor eller debatt artiklar. Hon menar att det är mer troligt att hon delar med sig av 
utskick som sticker ut. R4 nämner även att hon kan tänka sig dela med sig av utskick som 
hennes vänner redan delat om det skulle beröra hennes intressen och värderingar. Hon 
nämner att hon vill interagera i samband med tävlingar som är kopplade till hennes intresse, 
som till exempel resor. Viktiga faktorer för henne är starka bildutskick kopplade till hennes 
intresseområde och värderingar. R2 berättar att hon delar och tag:ar utskicken enbart om 
vänner har liknande intresse för innehållet i utskicken och endast om det gäller tävlingar. R5 
förklarar att hon brukar ta till sig informationen från utskicken endast för sig själv och därför 
väljer att inte dela med sig av det så ofta.  
 
4.4.4 Följa utskick och delta i aktiviteter  
 
Alla respondenter berättar att de inte väljer att delta i aktiviteter via utskick om det är för 
tidskrävande eller kräver mer av dem än vad de får i utbyte. Av de som väljer att delta i 
aktiviteter som exempelvis tävlingar har R2, R4 och R6 alla konstaterat att det 
är  motiverande med gåvor, rabatter, erbjudanden eller vinster som är förknippade med deras 
intresseområden. Återigen är det viktigt att deras egen insats i form av tid eller material  de 
måste dela med sig av inte känns för påfrestande eller att gåvans värde för dem själv väger 
upp. R2 kan delta i saker där hon får visa upp sin egen förmåga, exempel kreativitet i 
utformningen av en video eller bilder. R4 poängterar att vinster är avgörande för att hon ska 
välja att delta i aktiviteter, speciellt genom hälsoutskick. R1 blir mer motiverad till att 
interagerar och engagera sig djupare i ett utskick genom seriösa, upprörande utskick som till 
exempel orättvisor.  
 
R1 uppskattar även att följa aktiviteter som innehåller storytelling, experiment och tävlingar 
där hon kan följa någons process eller förändring fram till resultatet eller utskick och aktivitet 
där andra blottar sina problem. Detta gäller även för om hon ska delta i en aktivitet, speciellt 
tävlingar i hälsoutskick. Hon poängterar starkt att aktiviteter som tävlingar sällan gett en 
chans att följa upp resultatet eller exempelvis vem som vunnit i en tävling. R1 berättar att hon 
kan tänka sig att delta i experiment själv eller följa andras inverkan där en förändring sker 
med framsteg som visar på mänskligt driv, likt en mikroblogg struktur. R2 statuerar liknande 
argument, att hon följer utskick om andras insatser (inte enbart vänners), där de delar 
intresseområden, eller hälsoutskick med andras träningsbloggar. Hon konstaterar dock att om 
det tar för lång tid väljer hon att bara snabbt kommentera eller enbart like:a något istället. Vi 
uppfattar henne som villig att utelämna sig mer privat (med information och annat till 
aktiviteter), och delta i aktiviteter som tävlingar, om hon väger att chansen till vinst ger henne 
övervägande värde tillbaka och där hon får en chans att visa upp sin kreativitet. R2 deltar inte 
i något hon inte kan stå för eller som inte representerar henne. Om hon ska vara aktiv och 
reagera på utskick berättar hon att de ska handla om organisationer som hon tycker om eller 
produkter som hon köper själv och hon kan tänka sig att följa utskick som är kopplat till en 
tidigare interaktion med organisation. R2 menar att rabatter är en stark motivering för henne 
att delta i en tävling eller annan aktivitet inom hälsoutskick. R3 är orolig över hur andra ser 
henne, men om hon vet var källan kommer ifrån kan hon ändå tänka sig att delta i aktiviteter 
och tävlingar som hon ser genom utskick på hennes familjs sidor. Vad gäller hälsoutskick 
skulle hon kunna tänka sig att delta i aktiviteter om det innebar att hon inte behövde utelämna 
någon personlig information. Hon ignorerar dock typiska (traditionella) reklamutskick. 
Tydligt budskap genom bilder och text eller en video i utskick förklarar R3 fångar hennes 
intresse och får henne att vilja läsa mer.  
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R4 säger sig vilja interagera i aktiviteter som tävlingar kopplade till värderingar och livsstil. 
Hon kan delta i tävlingar med låg insats och mycket värde tillbaka, men hon är försiktig med 
vad hon interagerar med. När det kommer till hälsoutskick som berör hennes intresseområden 
och som ger henne inspiration kan hon interagera och delta i tävlingar och andra aktiviteter. 
R5 berättar att hon tycker om att följa bloggar utefter hennes intresse. Hon förklarar vidare 
att om hon ska delta eller följa ett utskick måste det beröra hennes intresse, inspirera och 
förmedla ett budskap. R6 förklarar att om hon kan spara tid och få inspiration väljer hon att 
delta i utskick, även hälsoutskick med aktiviteter som att gå in på länkar (exempelvis för 
Linas matkasse) om hon motiveras med rabatt eller gåva. Överlag, menar hon, kan både 
gåvor, erbjudanden, förmåner och inspiration motivera henne till deltagande eller att följa 
utskick. 
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5 Diskussion 
 
Allt som tas upp inom diskussionskapitlet är kopplat till vårt litteraturkapitel, resultat del och 
är kompletterat med data från bilaga 8.5 och 8.6. 
 
5.1 Organisationens inställning 
 
Konstaterande från både Jeffery (2009) och Thackeray, Neiger och Keller (2012) ger oss 
insikt i att organisationer måste fastslå sin målsättning genom en utvärderingsplan för 
användning av sociala medier vid marknadsföring för att kunna mäta framgång. Eftersom 
dessa målsättningar enligt Jeffery (2009) handlar om allt från träffar, like:s, närvaro, 
diskuterade ämnen, positiva och negativa reaktioner, vad som förs fram genom e-WOM, 
värdet i relationer eller intäkter har detta varit en utgångspunkt för vår studie. För att 
organisationer ska kunna skapa en förmånlig relationsmarknadsföring har vi fått fram genom 
Thackeray et al. (2012) att organisationen fokuserar på att motivera konsumenter till 
interaktion och deltagande i marknadsföringsprocesser i sociala medier. De menar att det inte 
ska läggas fokus på just e-WOM, även om Quinton (2013) förklarat att e-WOM i sig kan 
uppmuntra attityder till och lojalitet gentemot varumärket för både nya och befintliga 
konsumenter. Papasolomou och Melanthiou (2012) klargör att skapa möjligheter för 
konsumenter att interagera med organisationer och andra konsumenter i gruppforum och 
sociala media plattformar i sig leder till större mottagligheter till varumärke och kan i sin tur 
leda till en starkare relation och positiv attityd gentemot organisationen och därmed även e-
WOM. Därför ser vi det som att så länge organisationer skapar förutsättningar för konsument 
interaktioner genom marknadsföring i sociala medier kan detta skapa både e-WOM och även 
starkare relationer mellan organisationer och nuvarande och möjliga konsumenter. Vinerean 
et al. (2013) påtrycker att organisationer ska fokusera just kring relations strategier för att nå 
optimalt konsument engagemang. Därför har vi försökt utvinna faktorer till grund för en 
framgångsrik relationsstrategi med värdefull data utifrån våra intervjuer. I vår studie har vi till 
exempel fått fram att utskick med aktiviteter, så som Linas matkasse, involverar 
konsumenterna i en interaktion och relation med organisationen och bland annat motiverade 
R6 till e-WOM.  
 
5.2 Användare och konsumenter 
 
Jahn och Kunz (2012) lägger fram tre huvudsakliga motivationsfaktorer till varför 
konsumenter använder sig av sociala medier. En är att söka efter egenvärden. Från våra 
respondenter urskilde vi hur de alla poängterade hur mycket andras syn på deras image 
inverkade på deras reaktioner i sociala medier. Till exempel nämnde R1 och R6 att de ser att 
människor använder sig av sociala medier för att framhäva sitt bättre jag eller för att framstå i 
bättre dager och kan skapa sig en image. Jahn och Kunz (2012) menar att andra faktorn berör 
lycka genom njutning och funktionella värden. Ett funktionellt värde var tidsbesparing, 
genom exempelvis shopping online, som Linas matkasse. Ett förmånligt värde var att spara 
pengar genom erbjudanden och rabatter, som flera av dem nämnt. Vad gäller njutning som 
motivation såg vi tydligt tecken på att underhållning var viktigt för respondenterna. Exempel 
på dessa var roliga, inspirerande, diskussionsskapande, bilder, nyheter och forskning. 
Slutligen talar Jahn och Kunz (2012) om ett värde i social interaktion och varumärkes 
interaktion. Raacke och Bonds-Raacke (2008) kommer fram till att det mest uppenbara 
motivet är social interaktion och att söka information.  
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Vi ser själva en koppling mellan varumärkes interaktion och att söka information. I vårt 
resultat såg vi till exempel att R6 fann intresse i att få fram information om organisationerna 
eller vad de kopplas till genom att interagera med varumärket. Alla respondenter visade 
tydligt på motivation till att kunna hålla sig uppdaterade, vilket vi kopplar tillbaka till att söka 
information. Samtliga fokuserade mycket kring social interaktion då alla var väldigt 
fokuserade kring att kommunicera och att på ett eller annat sätt känna delaktighet. Rau, Gao 
och Ding (2008) menar på att den största motivationen till att delta i sociala medier är att nå 
ett emotionellt behov, inte informativt behov. Utifrån konstaterande från Cao, Jiang, Oh, Li, 
Liao och Chen (2013) ser vi hur organisationer kan skapa högre nivå av lycka till användare 
genom att besvara behov i sociala medier. Vi kopplar lyckan till det emotionella behovet. 
Deras teorier utgår ifrån Maslow behovstrappa, varpå självförverkligande och att komma till 
insikt med sin potential är utgångspunkten. Genom detta fann de att sociala behov (social 
närvaro och tillhörighet) och självförverkligande är utgångpunkten för att finna motivation 
bakom. Från resultatet av våra intervjuer kunde vi urskilja flera faktorer (konstanta, se bilaga 
8.6) kopplade till dessa. Vi såg att R2 gärna ville få bekräftelse på sin kreativitet, genom 
tävlingsbidrag med vinster. R1 såg sig själv som förmedlare av budskap, varpå 
diskussionsskapande ämnen var intressanta för henne eftersom hon kunde påverka andras 
åsikter.  
 
Sättet som alla respondenterna får andra att uppfatta dem som (genom sociala medier) skapar 
deras image. De berättade alla indirekt att detta var väsentligt för dem. Sociala medier hjälper 
dem på så vis att visa upp sig som de vill framstå. Vi ser samband mellan dessa situationer 
och Maslows högsta nivå av behov (självförverkligande). Alla respondenter visade tendenser 
till att vilja vara delaktiga och tillhöra eller att inte känna utanförskap. R6 lockades till 
grupper med liknande problem och alla respondenter uppmärksammade utskick som var 
kopplade till dem själva med samma intresse, värderingar eller livsstil. Detta ser vi som att de 
söker sig till gemenskap och därmed kopplar vi det till tillhörighet. Vad gäller den sociala 
närvaron såg vi mönster i respondenters svar, där alla var i behov av kommunikation med 
andra. Dock handlade det i vissa fall om envägskommunikation, där de gärna tog till sig 
information men kanske inte förmedla eller sprida. Dessa konstanta faktorer som vi kom fram 
till, vilka kan avläsas i bilaga 8.6, anser vi är behov som alltid kommer att finnas. 
 
Vad vi funnit från vår forskning som berör relationsmarknadsföring på ett eller annat sätt är 
att det första steget till en god konsumentrelation och konsumentinteraktion är att veta vem 
man ska nå ut till och var. Som ett första steg menar Quinton (2013) att organisationer måste 
identifiera användarna som de vill nå ut till för att förebygga hantering av relationsmöjligheter 
genom att kartlägga plattformarna som användarna  använder sig av. Thackeray et al. (2012) 
och Vinerean et al. (2013) kommer fram till samma sak och förmedlar dessutom att 
organisationer ska skapa kunskap om hur användare interagerar inom olika sociala media 
plattformar. Från våra intervjuer har vi kunnat urskilja att de primära plattformarna inom 
sociala medier är FB, Instagram och Pinterest hos våra respondenter, där vi fann olika 
tendenser i användning av dem. Quinton (2013) talar även om olika typer av användare, med 
olika behov. Vinerean et al. (2013) kom fram till att de användare de kallar Watchers och 
Listeners, Networkers och Engagers är de grupper som har en betydlig interaktion och positiv 
reaktion på marknadsföringsutskicken i sociala medier. De grupper som vi anser är mest 
relevant att nå ut till är Engagers, eftersom de enligt Vinerean et al. (2013) är de som är 
motiverade till att delta i aktiviteter genom att läsa och kommentera och därför skapa en 
interaktion med organisationen. Dessutom delar de med sig av recensioner, betygsättningar 
och bedömningar (Vinerean et al. 2013). I sin tur ser vi att detta skapar e-WOM. Från vårt 
resultat ser vi att användare lyssnar mycket på andras värderingar, åsikter och syn på om 
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organisationer och ser att denna e-WOM kan leda till blivande konsumenter. Engagers kan 
nås på forum liknande plattformar (Vinerean et al. 2013). Networkers ser vi inte som 
relevanta att vända sig till eftersom de är väldigt aktiva på andras sociala media sidor enligt 
(Vinerean et al. 2013). Enligt våra resultat uppskattas inte för frekvent aktivitet, speciellt 
utskick, inte ens från vänner. Dock kan det vara relevant för organisationer att vända sig till 
Networkers om de inte har så frekventa utskick och speciellt i form av bilder då dessa taggas 
av Networkers. Vill organisationer nå ut till Watchers och Listeners bör de anpassa sina 
utskick utefter deras intresse som enligt Vinerean et al. (2013) är underhållning så som videor, 
filmer, tv-serier samt musik. De kan även rikta sina utskick till Expressers eller Informers som 
tycker om att blogga och dela artiklar. Av våra respondenter märkte vi att de uppdaterade sig 
genom bloggar. Även denna spridning ser vi kan leda till fler följare. 
 
Sobh och Brett (2011) har tagit fram två olika konsument profiler för motivation, feared 
future self och hoped-for future self, och att dessa ska bemötas olika. Dessa profiler kan 
användas vid utformning av kommunikation till varje konsument i marknadsföringssystem. 
Enligt dem är profilen hoped-for future self mer mottaglig för merförsäljning, vilket vi ser 
som något att tillföra till strategin vid utformning av utskicken i sociala medier.  Vi avläste att 
R4 från våra intervjuer passade in på profilen feared future self. Hon förklarade att hon 
eftersträvade att själsligt och kroppsligt må bra, men att hon idag inte var i den form hon ville 
vara. Hon ville må bättre men hade inte tid att fokusera på träning. Därför reagerade hon 
negativt till hälsoutskick som var utformade med en förebild som var fit och handlade om att 
träna regelbundet. Hon berättar att hon har dåligt samvete eftersom hon inte prioriterat sig 
själv och sin hälsa för tillfället. Till exempel äter hon fel och tränar inte. Hon berättade att hon 
försökte ignorera utskicken, men berördes ändå av dem och kände sig pressad, stressad och 
nedstämd. Även R6 visar tendenser till samma profil. Hon förklarade att hennes graviditet 
begränsade henne i träning och gjorde henne mindre mottaglig för utskick berörande träning 
men att hon blev motiverad av utskick som berörde hälsosam mat. R1 däremot var intresserad 
av hälsoutskick där hon kunde följa sin eller andras utveckling fram till resultat. Hon menade 
att framstegen och drivet motiverade henne. Hon passar därför mer in på hoped-for future self 
och motiveras av framsteg. Hennes profil borde bemötas med positiv feedback i form av 
resultat och framsteg i utskick precis som Sobh och Brett (2011) förklarar. Medan exempelvis 
R4 och R6 motiverades av att se utskick där de kunde undvika sitt fruktade jag och hur det 
kan undvikas samt vad som leder till framsteg. De borde enligt Sobh och Brett (2011) 
bemötas med utskick med försiktig negativ feedback. 
 
Vi ser det som svårt för en organisation att lägga tid på att identifiera alla typer av sociala 
media användare och att utforma olika typer av utskick därefter. Därför ser vi det som mer 
förmånligt att lägga ihop alla faktorer som alla användarna har ett behov av och motiveras av i 
ett utskick. Därför fokuserar vi nu kring av utformandet av utskicken i förhållande till 
reaktioner och inte specifikt till användarna.  
 
5.3 Motivering till interaktion  
 
Papasolomou och Melanthiou (2012) pratar om att traditionella faktorer inom promotion mix 
inte längre är relevanta som informationskälla för konsumenterna. Detta är något som våra 
respondenter starkt har uttryckt sig om att de inte tycker om traditionell eller push reklam. 
Dupre (2013) trycker på att det är viktigt att inte försöka forma konsumenters beteende och 
preferenser utan att istället försöka förstå sig på konsumenterna. Quinton (2013) talar själv om 
att man ska kunna förstå konsumenters förväntningar och synsätt när organisationer ska skapa 
sina kommunikationsutskick. Detta kan vi se i våra intervjuer där respondenterna starkt 
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uppskattar skräddarsydda utskick. Papasolomou och Melanthiou (2012) förklarar att 
organisationer ska använda sig av faktorer så som personlig och avslappnad kommunikation, 
intressant innehåll, genuinitet och ärlig dialog för att förstärka relationer till konsumenterna.  
 
Vad gäller personliga utskick kom vi själva genom våra intervjuer fram till att respondenterna 
vill ha personliga utskick så länge det inte blir för privat. Utskick de väljer att uppmärksamma 
skulle beröra deras intressen, vara kopplade till de själva, deras livsstil, vara unika, 
informerande, inspirerande, förmånliga, roliga samt seriösa, diskussionskapande, nyheter, 
fakta och forskning. Genuinitet kunde vi tydligt urskilja från våra respondenter när de nämner 
faktorer som var mycket viktiga. Det skulle involvera äkthet, trovärdighet, att utskicken stärks 
av bevis, att riktiga personer är involverade, att uppföljning är möjligt (som att kunna se 
resultatet). Hur respondenterna ser på organisationens image och deras ansvarstagande avgör 
hur de förlitar sig på deras utskick och vi ser detta som hur ärligt dialogen uppfattas av 
användarna. Mitussi et al. (2006) förklarar att ett framgångsrikt relationsutbyte mellan 
organisationer och konsumenter består av faktorer som tillit, gemensamma mål, engagemang, 
gemensamma värden och lojalitet. Från våra intervjuer beskrev flera respondenter vikten av 
att kunna lita på organisationen bakom utskicken för att de skulle vilja uppmärksamma och 
interagera. Till exempel var det viktigt att organisationen följde deras värderingar, att de inte 
kände sig utnyttjade utan att organisationen var ute efter liknande mål som respondenterna 
sökte efter, samt att organisationen till exempel tog socialt ansvar. Med andra ord var 
respondenterna noggranna med att de kunde stå för organisationen och valet att delta i 
utskicket eftersom detta reflekterade de själva. Vi uppfattar det som att det på så vis visar 
även detta på lojalitet gentemot organisationen. 
 
Mitussi et al. (2006) talar om att sociala relationer kan skapa konkurrensfördelar som är svåra 
att imitera. I dessa fall är en tydlig förmedling av sin image till konsumenterna viktig (hur och 
varför organisationen producerar). Detta har vi själva märkt i våra resultat där respondenterna 
söker sig mer till unika utskick och påverkas stort av hur de ser på organisationens image. Till 
exempel förklarar R5 att hon endast delar med sig av unika utskick med antingen budskap 
eller som kan skapa diskussioner. Annat som nämndes av respondenterna var personliga 
berättelser eller något annat som får utskicket att sticka ut. Våra respondenter menar att om de 
har en negativ syn på organisationens image väljer de att ignorera deras utskick.  
 
En del av strategin för relationsmarknadsföring inom sociala medier från Thackeray et al. 
(2012) består av att ge belöning eller uppmuntrande gåva från organisationen utefter 
användarnas tillfredställelse. Ahrens , Coyle och Michal Ann Strahilevitz (2013) menar att en 
ökning i flödet av uppmuntringsgåvor till konsumenter i sociala medier leder till ökning av e-
WOM.  
Från vårt resultat kan vi avläsa att respondenterna reagerade positivt gentemot de utskick som 
gav dem förmåner i form av gåvor, erbjudanden och rabatter utefter deras livsstil. I dessa fall 
kände de sig även motiverade till att interagera med organisationen genom utskicken. De var 
enbart intresserade av att dela med sig av utskicken om det krävdes av dem för att kunna 
emotta dessa förmåner. I detta fall såg vi att deras handling från interaktion till delning av 
erbjudande eller information indirekt ledde till e-WOM. 
 
För att organisationer ska kunna förvärva konsumenterna (Quinton 2013) och uppmuntra till 
fortsatt köp och fortsatta relationer (Sobh & Brett 2011) måste de analysera aktiviteter inom 
sociala medier för att ta fram konsument motivation till engagemang och interaktion till 
varumärket. I bilaga 8.6 har vi strukturerat upp framtagna grundläggande faktorer utifrån 
respondenternas svar till varför de like:ar, dela:ar, kommenterar, följer och deltar i aktiviteter. 
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En gemensam punkt för alla är att de känner att de får ett utbyte i form av emotionell eller 
funktionell känsla. Respondenterna visade tendenser till att like:a när de exempelvis vill 
statuera eller utmärka ett utskick, eller att de i till exempel en aktivitet får ut mer av en vinst 
än vad de ger i insats för att delta. Det var viktigt för respondenterna att aktiviteten inte 
kändes för integritetöverskridande. Ju mindre risk för att utelämna sig själv men även andra, 
desto större chans att de skulle delta, menade dem. Som vi förklarat tidigare är det viktigt för 
dem att de kan stå för vad de deltar i utefter värderingar och går hand i hand med deras tänkta 
image. 
 
5.4 Utformning av allmänna utskick  
 
Dupre (2013) poängterar att bildutskick skapar mer engagemang än text. Alla våra 
respondenter intresserade sig främst för kortare text utskick, eftersom de tyckte innehåll i text 
var det mest relevanta, men alla poängterade dessutom att bra illustrerade bilder förstärker 
utskickens budskap. Det som först fångar deras uppmärksamhet är när något sticker ut eller är 
mer unikt. Till exempel kan det vara en lockande, tydlig och talande rubrik. De menar även att 
utskicken måste ha en lätt överskådlig layout samt en professionell utformning. Vi urskilde att 
respondenterna lade mycket vikt på att intresseområde, livsstil och värderingar utmärktes 
tydligt för att intressera sig för det. Vidare lade dem vikt på att utskicken ska innehålla 
faktorer som är roliga, diskussionsskapande, reflektionsbidragande, innehåller nyheter, fakta, 
äkthet, är serösa, trotsande, negativa och upprörande, informativa, personliga och 
inspirerande.  
 
Respondenterna berättade att de därefter överväger om de ska titta djupare på utskicken. Det 
som avgör då är att utskicket stöds av bevis av något slag då det skapar mer tillit och 
trovärdighet till utskicket. Det som förstärkte trovärdigheten (för respondenterna) kunde vara 
att utskicken var kopplade till eller baserade på verkliga situationer och riktiga personer 
bakom. 
 
Motivering till like:ning kom vi genom vårt resultat fram till var utskick som inkluderade 
följande faktorer: sticker ut, trotsande, unika, informativa, personliga, inspirerande, roliga och 
utskick som kan följas upp. Utefter vad som uppmärksammas och like:as kan användare även 
motiveras till att kommentera utefter hur många andra som kommenterat ett utskick. Ur vårt 
resultat fick vi fram att motiv (hos användare) till att dela utskick är om det inkluderar 
förmåner, tävlingar i samband med intressen, gåvor och rabatter i samband med värvning. 
Något annat som motiverar är om användare kan hjälpa varandra att framhäva något.  
 
Av våra respondenter fick vi fram att om en användare ska följa upp ett utskick bör utskicket 
innehålla andras problem, egna eller andras deltagande i experiment, storytelling, andras 
insatser, framsteg som visar på mänskligt drivkraft, och länkar kopplade till intressen. Det 
som motiverar kan även vara utskick formade som bloggar eller mikro bloggar. 
 
5.5 Utformning av hälsoutskick 
 
Vad gäller utformning av specifikt hälsoutskick visade vårt resultat på att väl illustrerade 
bilder och korta texter var mest centrala. Dock var R3 och R5 även mottaglig för hälsoutskick 
i form av videoklipp, men poängterade att de inte får vara för långa. I allmänhet valde 
respondenterna att uppmärksamma hälsoutskick som är skräddarsydda efter deras livsstilar. 
Det viktiga är att utskicken är utmärkande med intresseområde. Med mer ödmjuka menar 
respondenter att det är lättare att kunna ta till sig information eftersom det inte känns lika 
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påtryckande. Det kan även locka till sig uppmärksamheten om de utformas i artikelformat, då  
detta bland annat ger den äkthet de söker. Denna äkthet kommer även fram om de berör mer 
vardagliga händelser som respondenterna kan relatera till. Även i hälsoutskick är det viktigt 
med koppling till personliga berättelser med riktiga personer och verkliga situationer som till 
exempel R1 nämnde, att hon uppskattade utskick där andra blottar sina problem. Efter 
respondenterna tagit beslutet att uppmärksamma hälsoutskick utefter dessa faktorer föredrar 
de innehåll med faktorer såsom; diskussionsskapande ämnen, ironiska och underhållande 
inslag, där budskap finns, inkluderande förebilder och forskningsgrundade. R5 specificerar att 
hon intresserar sig även för utskick som inspirerar med snabba och korta lösningar. 
Exempelvis nämndes listor som hjälper henne spara tid. Det kan vara tio-i-topp eller fem-
stegs lisor. Det finns ett stort intresse för hälsoutskick som är process liknande eller där 
användarna kan följa en individuell eller annans utvecklingsprocess fram till och med 
resultatet. Detta kommer även locka dem till att interagera genom kommentarer. Något som 
motiverar till delning är förmåner inom utskick. Vi ser en tydlig motsägelse, där samtliga 
respondenter är tydliga med att de inte vill dela med sig av för privata information, men där 
flera motiveras till att följa utskick som berör andras problem. I organisations synvinkel ser vi 
att detta kan utnyttjas och användas i relationsmarknadsföring, genom att inte fokusera kring 
andra, utan istället på intima situationer som berör dem själva. Till exempel kan de låta 
verkliga personer stå bakom riktiga händelser de själva är kopplade till. Vi har inte funnit 
något specifikt för vad som motiverar användare till att like:a. Respondenterna kopplade detta 
mycket till delning, då de såg att det som like:ades automatiskt blev delat till andra. 
 
5.6 Utformning av aktiviteter 
 
Vad vi kom fram till i vårt resultat är att det krävs flertalet faktorer finns med samtidigt för att 
kunna motivera användare till att interagera i aktiviteter såsom tävlingar. Om dessa 
sammanfaller kan detta även leda vidare till köp online. 
 
5.6.1 Allmänna utskick 
 
Först måste det finnas med ett tydligt budskap (i bild text eller video beroende på hur 
utskicket är upplagt) och kan vara strukturerat likt en mikro blogg. Detta eftersom de ger 
användarna möjlighet att ta snabba beslut om att delta och avgöra om utskicket berör deras 
intresseområde eller inte. Om utskicket inkluderar en länk kan användaren motiveras till att 
klicka vidare om det finns förmåner eller gåvor med i bilden. Detta gäller även för aktiviteter 
där någon form av utbyte sker, till exempel vinst i en tävling. Utskick kan beröra storytelling, 
experiment (som följs up), andras problem och framsteg som visar på drivkraft hos individer. 
 
5.6.2 Hälsoutskick 
 
Vad gäller för motivering till deltagande i aktiviteter inom hälsoutskick fick vi fram att 
utskick med faktorer som påverkade mest var när andras problem blottades, tävlingar med 
vinster, rabatterbjudande. Det viktigaste som framkom av respondenterna var dock att de inte 
behövde ge ut så mycket privat information om sig själv så att det inte inverkade på deras 
integritet. Vi läste av hos respondenterna att detta var den mest avgörande delen för dem. 
 
5.7 Icke uppskattade faktorer 
 
Vi uppmärksammade flera upprepande faktorer som respondenterna inte uppskattade i 
utskicken. När organisationer ska skapa sina strategier för relationsmarknadsföringsutskick 
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ser vi därför att det är av högsta betydelse att de reflekterar över och undviker dessa faktorer i 
utformningen. Dessa inte uppskattade faktorer som användare väljer att ignorera är för 
frekventa utskick, traditionell och push reklam, tidskrävande, hög egen insats, 
integritetsöverskridande, enbart skräddarsydda utefter demografiska faktorer, för 
intima/privat, kändisar (inom hälsoutskick), påtvingade åsikter eller information (för vinklad, 
rätt och fel markerat) tunga vetenskapliga artiklar, enbart fakta, enformiga, egna hälsotester, 
manipulativa och rörig layout. Om det ska skräddarsys menade R2 och R6 att deras intressen 
och livsstil inte behöver vara begränsat till demografiska faktorer. Detta eftersom de menar att 
de till exempel kan vara intresserade av annat än barnrelaterade utskick även om de hade 
barn. När det kommer till just hälsoutskick ville de inte ha kändisar eftersom de ville känna 
koppling till genuina situationer de själva kunde koppla an till. Men vi ser att om kändisar 
visas upp som ”vanliga” individer anser vi att användarna inte skulle se dessa utskick som 
negativt. Vad gäller push reklam fick vi fram från våra intervjuer att R3 tycker om att ha 
valmöjligheter att själv kunna välja vad hon vill se på sitt nyhetsflöde i FB. Hon föredrar att 
leta upp dem själv snarare än att få dem skräddarsydda specifikt utefter sig själv. 
 
5.8 Uppföljning 
 
När utskick väl är gjorda finns det självklart andra faktorer att överväga och fokusera kring 
som kan inverka på relationen mellan användare och organisation. Marknadsförare borde 
enligt Dupre (2013) omedelbart reagera och interagera på färsk data från konsumenter i 
förhållande till mål för att inte gå miste om kunskap från kontexten. Vi ser själva från 
respondenterna R1 och R2 att de söker uppföljning när de efterfrågar resultat från utskick med 
processer de följt eller när de deltagit i aktivitet. Även om vi ser att trender kan förändras och 
(likt respondenterna återgett) intresse skilja sig, kan övrig data vi insamlat som exempelvis 
konstanta faktorer, grundläggande faktorer och icke uppskattade faktorer vara till nytta på 
lång sikt. Som Dupre (2013) beskriver kan insamlad data på lång sikt (exempelvis 
engagemang från en viss grupp) används för insikt och till utformning av framtida utskick. 
Något som är värt att se över för organisationer när de använder sig av sociala medier är som 
Papasolomou och Melanthiou (2012) nämner att fortsätta utveckla och sammanhålla sina 
konsumentplattformar online. 
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6 Slutsats 
 
Det vi kommer fram till genom vår studie är att våra framtagna faktorer i kategorierna 
grundläggande faktorer, konstanta faktorer, icke-konstanta faktorer och icke uppskattade 
faktorer (vilka vi har sammanställt i tabeller i bilaga 8.6) alla är relevanta för relations 
marknadsföring vid utformningen av organisations utskick i sociala medier. Dessa framtagna 
faktorer ger ökad kunskap om hur organisationer kan stärka och bygga fler 
konsumentrelationer och konsumentinteraktioner i sociala medier genom att förtydliga 
konsumentvärderingar, -behov, -motiveringar och -beteende i samband med 
organisationsutskick i sociala medier. Eftersom beteenden inom sociala medier är 
föränderliga med tiden och trender är det viktigt för organisationer att hålla sig uppdaterade 
om eventuella förändringar av denna studiens framtagna faktorer. Speciellt när det gäller 
olika trender i samhället och hur de ska anpassa sina relationsmarknadsföringsutskick 
därefter. Dock känner vi att konstanta faktorerna alltid borde hållas i åtanke vid utformning 
av nuvarande som framtida relationsmarknadsföringsutskick, då vi ser dem som 
oföränderliga och kopplade till grundläggande mänskliga behov. Vi anser även att det är 
väsentligt för organisationer att reflektera kring de icke uppskattade faktorerna, då dessa är 
betydelsefulla och avgör om användare väljer att uppmärksamma utskick och eftersom detta 
inverka stort på konsumentrelation och konsumentinteraktion.  
 
Vi ser att organisationer kan skapa sig konkurrensfördelar genom starkare 
konsumentrelationer i social medier. För att nå dit måste de skapa tillit och starkare image ur 
konsumenters perspektiv. Detta förlopp måste påbörjas genom att besvara användares behov, 
motiv, värderingar så att det leder till kommunikation och interaktion med organisationens 
utskick. Vad vi ser som mest betydligt är de faktorer vi kommit fram till som bidrar till en 
förmånlig utformning av utskick. Dessa faktorer innebär att inte överskrida konsumenters 
integritet, att skapa unika utformningar med informativt och roligt innehåll, eller budskap 
som kan leda till diskussion. Vi har kommit fram till att intressen är det som styr 
uppmärksamheten mest, men som varierar stort utefter livsstil för varje individ. Därför är det 
mest väsentliga att budskapet som organisationen vill föra fram är tydligt både i innehåll, 
men främst layout genom bild, så att det lättare uppmärksammas av rätt konsument. Oavsett 
utskick har vi genom vår studie kommit fram till att det är viktigt få användare att känna 
tillhörighet, delaktighet eller personlig anknytning till utskicket, varför det är viktigt för 
organisationer att göra utskicken mer genuina med personliga kopplingar till organisationen 
själv eller riktiga personer bakom äkta situationer. Genom aktiviteter skapas bra 
engagemanget som leder till interaktion, deltagande och delning. Detta leder i sig även till 
lojalitet eller e-WOM, direkt som indirekt. Det är då viktigt att organisationen inte kräver för 
stort engagemang i tid eller ansträngning ifrån användare, utan istället få utbytet de erbjuds 
att överväga handling och interaktion. Förmåner och gåvor är starka drivkrafter så länge 
värderingar utskicket står för ur användarnas perspektiv inte går emot användarnas 
värderingar. Därför är det av stor vikt att organisationer tydligt även framför sina värderingar 
och vad de står för och sina avsikter i sina utskick. 
 
Denna studie utesluter fördjupning kring andra faktorer som är avgörande vid 
relationsmarknadsföring i sociala medier. Bland annat är det viktigt med uppföljning av 
utskicken och uppföljning av användares reaktioner på utskicken för att bibehålla och skapa 
förmånliga och lojala relationer. Vi ser att detta område, hur organisationer bäst följer upp 
utskick, är något som det behövs mer forskning kring. 
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8 Bilagor 
 
8.1 Kontaktmail med intervjupersoner

Hej,  
 
För närvarande sitter vi, Rebecca Roth och Shaya Raoufi som är Event Management 
studenter på Campus Varberg (Högskolan i Borås), med vår C-uppsats och har valt ut en 
segmentering till vår undersökning som kommer ske inom kort. Det vi undrar är om vi om vi 
få be dig att delta i undersökningen om involverar enskilda intervjuer och tar plats på Campus 
Varberg eller närliggande område - anpassas till ert behov och situationen. Informationen 
som tas fram blir offentlig, dock kommer namnen på dig som blir intervjuad att hållas 
anonymt. Intervjutillfället kommer att hållas under en av dagarna, mellan 21april - 30 april 
2014, med reservation för eventuella undantag. Du väljer själv vilken tid och av de nämnda 
datumen som passar er bäst. Plats väljs utefter vad som är mest praktiskt för er, dock måste 
det vara på en avskild plats utan störande moment. Under ser ni en kort introduktion till vår 
undersökning och syfte med vår C-uppsats. Mer information om bland annat alternativa 
datum och tid kommer att skickas till dig som tackat ja till att delta. :) 
  
Beskrivning av studien och djup-intervjuer för C-uppsats 
 
Urvalsgrupp: 
• Arbetande kvinnor med inkomst 
• Ålder 18 och upp 
• Som använder sig regelbundet av Sociala Medier 
•  
"Detta gäller en undersökning som vi ska utföra till vår C-uppsats, under utbildningen Event 
Management. I vår C-uppsats ska vi undersöka hur organisationer genom sociala medier kan 
interagera bättre med sina kunder. Huvudmålet för oss är att få fram viktiga faktorer ur 
konsumentsynvinkel och studiens fokus ligger kring hälsorelaterade företagsutskick i sociala 
medier. Djupintervjuerna för sociala media användare (Facebook, Instagram, Pinterest, 
Bloggar, Tumblr, Youtube, Forum m.fl.) kommer att ligga till grund för vår undersökning. 
Intervjun kommer att utföras av en intervjuare och en observatör för att säkra kvalitén på 
insamling av data. Datainsamlingen kommer att utföras skriftligt och dokumenteras även med 
hjälp av ljud inspelning. Eftersom intervjun är djupgående kommer vi att avsätta upp till max 
1 timma till varje intervjutillfälle så att du har möjlighet att ta dig tid att reflektera kring 
frågorna." 
  
Vi skulle verkligen uppskatta om ni kan avvara er tid för oss. Kan vi be er återkomma med ert 
svar senast den 18:e april om det går. Det korta varslet beror på vårt pressade tidsschema.  
  
Tack på förhand. 



 

 

8.2 Informationsblad till respondenter inför intervjun 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information inför intervjutillfälle 
 
Plats för intervju: Sal…., Campus Varberg.* 
Tid och datum för intervju: kl. ….den ….maj, 2014.* 
*Anpassat utefter respondenternas tillgänglighet. 
Avsatt tid för intervju: Max en timma. 
Hantering av insamlad data: Insamlad data från intervjutillfällen används i C-uppsats 
som senare blir offentlig handling. 
Anonymitet:  Namnen på alla intervjuade, respondenter, kommer att hållas anonymt.  
Du får själva välja vilken dag och tid som passar dig bäst. Plats väljs utefter vad som är 
mest praktiskt för dig, dock måste det vara på en avskild plats utan störande moment. 
 
Beskrivning av studien 
Detta gäller en undersökning som vi ska utföra till vår C-uppsats, under utbildningen Event 
Management. I vår C-uppsats ska vi undersöka hur organisationer genom sociala medier 
kan interagera bättre med sina kunder. Huvudmålet för oss är att få fram viktiga faktorer ur 
konsumentsynvinkel och studiens fokus ligger kring hälsorelaterade företagsutskick i 
sociala medier. Djupintervjuerna för sociala media användare (Facebook, Instagram, 
Pinterest, Bloggar, Tumblr, Youtube, Forum m.fl.) kommer att ligga till grund för vår 
undersökning. 
  
Utförande av intervju 
Intervjuerna kommer att utföras av en intervjuare och en observatör för att säkra kvalitén på 
insamling av data. Datainsamlingen kommer att utföras skriftligt samt dokumenteras med 
hjälp av ljud inspelning.  
   
Kontakt personer 
Rebecca Roth 
Student på Högskolan i Borås 
Event Management 
0739372597 
 
Shaya Raoufi 
Student på Högskolan i Borås 
Event Management 
0736860608 
 



 

 

8.3 Checklista för intervju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Behov 
• Värderingar  
• Motivation till interaktion, reaktion, feared future self, hoped-for future self 
• Motivation till återkommande interaktion 
• Intresse för vad som diskuterats – ämne samt historiskt respektive uppdaterade åsikter 

om varumärket 
• Observationsvärdet av kampanj etc. 
• Positiva/Negativa reaktioner 
• Reaktioner: Likes, kommentarer, delningar till vad, var, hur, när 
• Påverkan och åsikter om ett varumärke 
• Hur påverkar deras redan etablerade syn på image  
• Benchmarking mot konkurrenter 
• Vilka sociala medier är viktiga och varför 
• Vem som inverkar på deras åsikter (medier, vänner mm) 
• Hur påverkar faktorer som; tillit, gemensamma mål, engagemang, gemensamma 

värden och lojalitet 
• Hur inverkar faktorerna på handling/åsikt; informativa, sociala, lagliga och finansiella, 

leverantörskedja, etik och användning av råmaterial 
• Hur påverkar graden av uppmärksamhet deras interaktion, reagera 
• Grad av användande av sociala medier. 

 



 

 

8.4 Intervjumall  
 

 
 

1. Berätta gärna om när du började använda sociala medier och hur du använde och nu 
använder dig av sociala  medie-plattformar?  

Vilken/Vilka plattformar använder du dig av? 
Till vilket syfte använder du de? 
Hur regelbundet, lik:ar, delar och interagerar med poster i sociala medier? 

2. Vad får dig att reagera på ett utskick i sociala medier (och varför)? 
Hur reagerar du i förhållande till olika form av utskick? (tag:ar, like:ar, kommenterar, 
delar). Vad delar, tag:ar etc. du mest?  
Vilken typ av utskick? (bild, text, video) 
Vilket söker du inom utskick? (Ämnesområde, intresseområde, informativ, kul) 

3.    Vad är hälsa för dig? 
4.    Berätta hur du tänkte kring ett utskick med hälsa som du själv har observerat tidigare.  

              Vilka faktorer påverka dig i den situationen? 
               /Ifrågasätt tanke och handling) 

5.    Hur ser du på utskick från organisation inom hälsa?  
       Vad tycker du om de utskicken du sett hittils?  
       Av de organisationsutskick inom hälsa som du redan observerat, vilka har intresserat 
dig mest?     
       (ämnesområde, intresseområde, informativt, kul, bild, text, video, like, delning osv.) 
       Av de som inte fångade ditt intresse, vad var anledningen?  
       Vad är en avgörande faktor/faktorer för att du inte ska dela, kommentera, tag:a 
observera eller like:a? 
6.   Vad skulle du vilja se mer av vad gäller utskick inom hälsa?  
      Vilken typ av utskick? (bild, text, video) 
      Vad inom hälsa skulle du vilja se? Ämnesområde? 
      Varför? (tag:ning, like:ning, kommentering, delning) 
      Vad förväntar du dig av organisations utskick rörande hälsa? 
      Vad skulle få dig att följa ett utskick och aktiviteter kring hälsa (interagera)? 
7.   Hur förhåller du dig till ett utskick beroende på vilket organisation som sänder ut? 
      Vem som har taggat, like:at, kommenterat, delat? Varför? 
      Hur många som har like:at, kommenterat, delat? Varför? 
8.   Har du några egna frågor, är det något du undrar över? 
 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Civiltillstånd och antal barn (ålder): 
Befattning/Position: 
Tid på anställning: 
Intresse, subkultur och hobby: 
Fokus i livet: 
Hälsoaspekt (hur ser du på din hälsa): 



 

 

8.5 Sammanställning av information kring intervjutillfällena 

Respondent 1  

• Tid för intervju: 2014-04-24, kl. 16.00-17.00 
• Ålder: 32 
• Civiltillstånd, barn: Gift,1 barn 
• Befattning/ position: Projektledare och utbildningssamordnare. 
• Utbildning/arbetsområde: Arbete med management och hälso-promotion utbildning. 
• Tid på anställningen: 7år 
• Intresse, subkultur, hobby: Skriva, naturen och blommor, träning och läsa 
• Fokus i livet: Hon strävar efter att kontinuerligt kunna utvecklas och nya erfarenheter 

i livet. 
• Hälsoaspekt: Känner sig hälsosam och medveten, delvis på grund av kunskap från sin 

utbildning och insikt om att åldern påverkar menar hon. Hon vet vad utfallet kan bli 
blir om man inte tar hand om sig och det verkar driva henne. Hon tänker på stress, kost 
och sömn och att ha balans i livet.  

Respondent 2 

• Tid för intervju: 2014-04-25, kl. 13.00-14.00 
• Ålder: 36 
• Civiltillstånd, barn: Sambo, 2 barn 
• Befattning/Position: Ekonom 
• Tid på anställningen: 2 år drygt 
• Intresse, subkultur, hobby: Hälsa, mat, resa, löpning, saker som hon kan koppla till 

sina barn 
• Fokus i livet: Få tillbaks lite egen tid, ha tid att träna, resa utan barn 
• Hälsoaspekt: När det går prioriterar hon träning och försöker träna mycket och 

regelbundet, men inte så mycket som hon vill. 

Respondent 3 

• Tid för intervju: 2014-04-29, kl. 13:30-14:30 
• Ålder: 55 
• Civiltillstånd, barn: Gift, 2 barn 
• Befattning/Position: Enhetschef för service, support och administration 
• Tid på anställningen: 16 år 
• Intresse, subkultur, hobby: Funktionella intressen såsom böcker, motionering, 

trädgård, utbildning, intresse och cykling 
• Fokus i livet: Viktigt med fri tid där inget är förutbestämt, familjen, att ha en 

välmående tillvaro där både hon och närstående mår bra 
• Hälsoaspekt: Hon känner en balans i tillvaron. Hon har medvetenhet kring att det är 

viktigt att röra på sig. I förhållande till sin ålder känner hon att hon mår bra och har 
inget som hindrar henne i hennes sätt att leva. 

 



 

 

Respondent 4 

• Tid för intervju: 2014-04-30, kl. 11.00-12.00 
• Ålder: 37 
• Civiltillstånd, barn: Sambo, 2 barn (2år, 6år) 
• Befattning/Position: Kommunikatör 
• Tid på anställningen: 5år 
• Intresse, subkultur, hobby: Arbete och barn 
• Fokus i livet: Barnen och arbetet 
• Hälsoaspekt: Har dåligt samvete då hon inte prioriterat sig själv och hälsan så 

mycket. Äter fel och tränar inte. 

Respondent 5 

• Tid för intervju: 2014-05-07, kl. 13.00-14.00 
• Ålder: 38 
• Civiltillstånd, barn: Sambo, 2 barn (10år och 7år) 
• Befattning/Position: Studio och karriärvägledare 
• Tid på anställningen: 2 år drygt 
• Intresse, subkultur, hobby: Hon är väldigt flexible i sina intressen och gillar olika 

grejer. Tycker mycket om social sammanhang, som att träffa vänner och familj. Hon 
tycker om att hitta på aktiva saker som att träna, göra utflykter. Gillar happenings, men 
även att läsa böcker. 

• Fokus i livet: Att få ihop vardagen med familj och jobb. 
• Hälsoaspekt: Hon försöker att tänka på att må så bra som möjligt. Men hon är en 

periodare som tränar mycket men i omgångar med många pauser i mellan. Hon tänker 
mycket på vad hon äter och försöker hålla det på en bra nivå. Även om hon älskar 
sötsaker så försöker hon hålla sig till helger. För henne är det viktigt att må själsligt 
bra i kombination med träning och rätt mat. 

Respondent 6 

• Tid för intervju: 2014-05-07, kl. 14.00-15.00 
• Ålder: 35 
• Civiltillstånd, barn: Gift, 2 barn och en i magen (4år och 7år) 
• Befattning/Position: Studie och karriärvägledare men även studie samordnare 
• Tid på anställning: 2,5år 
• Intresse, subkultur, hobby: Tycker om musik, att både spela och sjunga. Umgås med 

familjen, resa och träning.  
• Fokus i livet: Just nu är det familjen som ligger i fokus och kommer framför det 

mesta, men även jobbet. Det är viktigt för henne att saker och ting är bekvämt som 
exempelvis att jobbet ligger nära hemmet.  

• Hälsoaspekt: Är ingen träningsfreak men tänker på hälsa och försöker hålla sig 
hälsosam. 

 
 
 
 



 

 

8.6 Framtagna faktorer från intervju 
 
Icke uppskattade faktorer 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Frekventa Frekventa  Frekvent Frekvent Frekvent 

Traditionell 
reklam 

Traditionell 
reklam 

Traditionell 
push out 
reklam 

Traditionell 
reklam 

 Traditionell 
reklam 

Inte 
skräddarsys 
efter 
demografiska 
faktorer 

Inte 
skräddarsys 
efter 
demografiska 
faktorer 

    

Tidskrävande Tidskrävande Tidskrävande Tidskrävande Tidskrävande Tidskrävande 

Hög egen 
insats 

Hög egen 
insats 

Hög egen 
insats 

Hög egen 
insats 

  

 integritets 
överskridande 

integritets 
överskridande 

  integritets 
överskridande 

     för intimt 

 Hälsoutskick - 
inte kändisar 

    

  Påtvingad med 
åsikter 

Påtvingad med 
information 

  

  Tunga 
vetenskapliga 
artiklar 

  Ren fakta 

  Egna 
hälsotester 

   

   Enformiga   

  Manipulativa Manipulativa  Manipulativa 

    Rörig layout  

 

 

 

 



 

 

 

 

Grundläggande faktorer 

Uppmärksamma Lik:a Kommenter
a 

Dela Följa Aktivitete
r 

Antal like:s Sticker ut Mängd av 
kommentarer 

Hjälpa 
andra 
framhäva 
något 

När andras 
blottar sina 
problem  

Utbyte 

Intresse Trotsande  Förmåner Experiment Gåvor 

Livsstil Unika  Tävlingar 
samband 
med 
intresse 

Storytelling Visa upp 
sin 
förmåga 

Valmöjlighet Informativ
a 

 Gåvor i 
samband 
med 
värvning 

Följa 
andras 
insatser 

Storytellin
g 

Skräddarsytt Personliga  Rabatter i 
samband 
med 
värvning 

Länkar 
kopplade 
till 
intressen 

Experimen
t 

Roliga Roliga    När andra 
blottar sina 
problem 

Diskussions 
skapande 

Inspireran
de 

  Följa 
framsteg 
som visar 
på 
mänskligt 
driv 

Följa 
framsteg 
som visar 
på 
mänskligt 
driv 



 

 

Reflektions 
bidragande 

Uppföljni
ng 

  Mikroblog
g struktur 

Mikroblog
g struktur 

 

Nyheter    Blogg-
struktur 

Tydligt 
budskap i 
bilder 

Äkthet     Tydligt 
budskap 
genom text 

Organisationsima
ge 

    Tydligt 
budskap 
genom 
video 

Harmlöst     Länkar 

Företagets sociala 
ansvar 

     

Anknytning till 
ett varumärke 

     

Seriöst      

Stark trovärdighet      

Stöds av bevis      

Tillit      

Tydliga 
värderingar 

     

Verkliga 
situationer 

     



 

 

Riktiga personer      

Bra illustrerade 
bilder 

     

Forskning      

Fakta      

Negativa och 
upprörande 
utskick 

     

Proffesionellt 
utformade)text 
och bld) 

     

Lätt överskådlig 
layout 

     

Tydliga rubriker      

Sticker ut      

Trotsande      

Informativa       

Personliga      

 

 

 

 

 



 

 

Icke - konstanta faktorer 

Uppmärksamma Likes Kommentera Dela Följa Aktiviteter 

Intresse  Processer och 
resultat 

Förmåner När andra 
blottar sina 
problem 

Vinster 

Livsstilar      När andra 
blottar sina 
problem 

Skräddarsytt     Rabatter 

Artikelutformade      Tävling 

Äkthet     Integritet, 
eller inte 
dela info 

Ödmjukhet      

Vardagligt      

Ironiskt      

Personliga 
berättelser 

     

Följa hel process 
med resultat 

     

Diskussions 
skapande 

     

Budskap      

Förebilder      



 

 

Verkliga 
situationer 

     

Riktiga personer      

Bra illustrerade 
bilder korta texter 

     

Forskning      

Underhållande      

Korta och snabba 
lösningar 

     

Korta 
videoutskick 

     

 

Konstanta faktorer 

Tillhörighet 

Mån om image  

Kommunikation med andra 

 
 
 
8.7 Begrepp till introduktionskapitlet 
 

 

B2C – business to consumer 
WOM – word of moth 
SM – Social media 
RM – relations marknadsföring 
CRM – customer relation management 
SCRM – social customer relation management 
 



 

 

8.8 Begrepp inom metod delen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social media användare – involverar användare av sociala medier 
Konsumenter – relaterar vi till när social media användare övergår till att bli konsumenter  
Intervjupersoner – är de personer vi förfrågade om de kunde delta i vår intervju 
Respondenter – involverar regelbundna social media användare som vi valde ut att intervjua 
 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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