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Abstract 
 

As today's consumers become increasingly aware of the global, social and environmental 

consequences that our consumption brings, has in recent years influenced companies' way 

towards business ethics and sustainability. Therefore, corporate responsibility for the 

environment and society has become a central subject in business decisions, also known as 

Corporate Social Responsibility (CSR). The purpose of CSR is to encourage and integrate the 

work of ethical, financial, social and environmental aspects of business processes, and in 

relation to stakeholders, in addition to what the law requires. One tool that is becoming more 

common among companies when communicating their CSR work, is via social media. 

 

The increased use of social media has changed the communication for both companies and 

consumers, as it has created new opportunities to integrate with one another. The use of social 

media can thus be an effective tool in market communication, as it can be used as a direct 

communication tool to its target groups, as well as be used to build, maintain and nurture the 

relationship with its consumers. In addition, social media has increased the transparency, as it 

creates accessibility to information, whereas the consumers have more information and insight 

about companies today. Which demands on companies' marketing communications to be 

handled effectively, not least in the field of CSR, since social responsibility is a highly debated 

topic among today's consumers. 

 

Companies are becoming more aware of the possibilities of using social media, however, if it 

is not used or handled properly, it can also prove to be an obstacle as it is an advantage.  Since 

social media creates an opportunity for consumers to provide feedback, which in many cases 

within CSR can be negative, it can also create the opportunity to easily spread Negative Word 

of Mouth (NWOM). Thus, communicating CSR on social media can therefore be a challenge 

for companies. If companies can manage social media, it can be used as an effective marketing 

communication tool. Therefore, it is important to use strategies that can handle possible 

conflicts that may arise in discussions of CSR on social media. If it is not handled, it can affect 

consumers' attitudes and purchase intentions, and ultimately their relationships with a brand. 

 

The purpose of this study is to investigate and observe strategies in market communication with 

CSR discussions on the social media platform, Facebook [Facebook pages]. Furthermore, 

identify possible challenges that the observed strategies pose, with the aim of gaining an 

increased understanding of strategy management in market communication.  

 

To study CSR communication on social media, the study has delimited to the cosmetics 

industry, as an empirical context, due to currently great discussions about CSR among 

consumers.  

 

The study resulted in a CSR-integrated relationship management model and observed two main 

categories: Verbal and non-verbal relationship management strategies. which includes four 

different management strategies; accommodating, defensive, censorship and non-engaging. 

The study also resulted in different difficulties companies have when using social media 
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[Facebook pages] within the field of CSR. It observed three major difficulties/challenges; (1) It 

is difficult to satisfy a displeased consumer within the concept of CSR, due to the concept of 

CSR goes beyond the transaction and it is more based on an individual's emotions. As CSR is 

a complex subject, the difficulty of compensating a dissatisfied customer becomes challenging 

as CSR is about integrating social and environmental responsibility into the entire business 

model. (2) CSR discussions are difficult to manage for companies with traditional customer 

service strategies in social media marketing and webcare. (3) Companies that do not have 

integrated CSR into their business model from start, finds it difficult to create, maintain and 

nurture the relationship with their consumers within CSR discussions. 
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Sammanfattning 

 
I samband med att dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de globala, sociala och 

miljömässiga konsekvenser som vår konsumtion medför, har det på senare år ställt större krav 

ett på företagens arbetssätt mot ett mer hållbart och etiskt verksamhetsutövande. Av denna 

anledning har företagens ansvarstagande för miljön och samhället blivit en central fråga i 

företagsekonomiska diskussioner, även känt som Corporate Social Responsibility (CSR). Syftet 

med CSR- strategier är att ett företag, på eget bevåg integrerar sociala, miljömässiga, 

ekonomiska eller/och etiska hänsyn i sin affärsmodell, samt i relation till intressenter, utöver 

vad lagen kräver. CSR blir allt vanligare bland företag att använda som ett verktyg för att 

kommunicera sitt CSR-arbete är via sociala medier.  

 

Den ökade användningen av sociala medier har förändrat kommunikationen för både företag 

och konsumenter, då det har skapat nya möjligheter att integrera med varandra. Användningen 

av sociala medier kan därmed vara ett effektivt verktyg inom marknadskommunikation, då det 

kan användas som en direkt kommunikation till sina målgrupper, samt användas för att bygga, 

bevara och vårda relationen till sina konsumenter. Vidare har sociala mediers användning också 

ökat transparensen, då det skapar en tillgänglighet till information om företag, som konsumenter 

tidigare inte fått tillgång till. Detta ställer därmed krav på att företagens 

marknadskommunikation, inte minst inom CSR hanteras effektivt, då CSR är ett starkt 

debatterat ämne bland dagens konsumenter. 

 

Många företag ser möjligheterna med att använda sociala medier, däremot om det inte används 

eller hanteras rätt, kan det likväl visa sig vara ett hinder som det är en fördel. Eftersom sociala 

medier skapar en möjlighet för konsumenter att lämna feedback, som i många fall inom CSR 

kan vara negativt, skapar det också möjligheten till att enkelt sprida Negative Word of Mouth 

(NWOM), dvs negativa budskap om ett företag. Att kommunicera CSR på sociala medier kan 

således upplevas som en utmaning för företag. Kan företag hantera sociala medier kan det 

användas som ett effektivt marknadskommunikationsverktyg. Därför är det betydelsefullt att 

använda tydliga strategier som kan hantera möjliga konflikter som kan uppstå i samband med 

diskussioner om CSR på sociala medier. Behandlar företag inte konflikterna kan det påverka 

konsumenters attityder och köpintentioner, och slutligen deras relationer till ett varumärke. 

  

Syftet med studien är att undersöka och observera strategier inom marknadskommunikation 

med CSR-inriktning på sociala mediet Facebook [Facebooksidor]. Vidare kartlägger studien 

möjliga utmaningar som de observerade strategierna medför inom kosmetikabranschen, i syfte 

med att få en ökad förståelse för strategihanteringar inom marknadskommunikation. För att 

undersöka CSR-kommunikation på sociala medier har studien avgränsats till 

kosmetikabranschen som en empirisk kontext, då det i dagsläget pågår stora diskussioner om 

CSR inom branschen.  

 

Studien resulterade i en CSR-integrerad relationshanteringsmodell och som observerade två 

huvudkategorier: Verbala och Icke-verbala relationshanteringsstrategier. Dessa innefattar fyra 

olika hanteringsstrategier; tillmötesgående, defensiv, censurerande och oengagerade. Studien 
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resulterade även i vilka utmaningar, dvs svårigheter företag har när de använder sociala medier 

[Facebooksidor] inom CSR. Det observerade tre omfattade utmaningar; (1), det är svårt att 

kompensera en missnöjd konsument ämnen inom CSR går bortom transaktionen och är mer 

baserat på en individs emotioner. Då CSR är ett komplext ämne, blir det utmanande för företaget 

att kompensera en missnöjd kund då CSR handlar om att integrera socialt och miljömässigt 

ansvarstagande i hela företagets affärsmodell. (2) CSR-diskussioner är svåra att hantera för 

företag med traditionella kundservice-strategier inom social media marketing och webcare. (3) 

Företag som inte har CSR integrerat i sin affärsmodell från grunden har svårt att skapa, bevara 

och vårda relationen till sina konsumenter inom CSR-diskussioner. 
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1 Inledning 
 

Konsumenternas engagemang för hållbarhetsfrågor och etiskt ansvarstagande ökar. På senare 

år har företagens arbetssätt mot ett mer hållbart och etiskt verksamhetsutövande intensifierat, 

parallellt med konsumenternas ökade medvetenhet samt ett växande intresse för etisk och 

hållbar konsumtion (Svensk handel 2016; Svensk handel 2017; Svensk handel 2018; Solomon, 

Bamossy, Askegaard & Hogg 2016). Av denna anledning har företagens ansvarstagande för 

miljön och samhället blivit en central fråga i företagsekonomiska diskussioner, även känt som 

Corporate Social Responsibility (CSR). Syftet med CSR-strategier är att uppmuntra arbetandet 

av etiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i företagsverksamheten. Det kan 

handla om att erbjuda etiskt eller hållbart produktutbud, och även att ta intresse för social 

hållbarhet på arbetsplatsen såsom ett kontinuerligt arbete kring frågor som mångfald, 

jämställdhet och rättvisa arbetsvillkor (Svensk handel 2016; CSR Sweden 2019; Hoi, Wu, & 

Zhang 2018). 

 

53 procent av svenska företag arbetar med hållbarhetsfrågor och etiskt ansvarstagande, det vill 

säga CSR-arbete. Detta är en markant ökning med 23 procentenheter sedan år 2015, enligt en 

undersökning från Svensk handel (2017). Socialt och miljömässigt ansvarstagande är däremot 

inget nytt inom företagsvärlden. Detta började diskuteras redan på 1950-talet, vilket ledde till 

utvecklandet av det välkända fenomenet ”Corporate Social Responsibility”. Tidigare var detta 

framförallt riktad mot intressenter (aktieägare), men idag handlar CSR om att utveckla 

affärsmodellen, gärna i samband med kommersialisering av företagens varumärken. Som en 

följd av konsumenternas ökade medvetenhet och krav, så har CSR idag kommit att bli allt mer 

integrerat i affärsmodellen. Att erbjuda etiska och hållbara alternativ för att attrahera dagens 

konsumenter har gett företagen en tydlig riktning i sin marknadsföring (Svensk handel 2017; 

Singh 2016; Grafström, Göthberg & Windell 2015; CSR Sweden 2019; Carroll 1999). CSR kan 

därmed användas som konkurrensmedel genom strategisk marknadskommunikation, i syfte 

med att stärka företagets varumärke, image och relationer till sina konsumenter (Singh 2016; 

Grafström, Göthberg & Windell 2015; Lee 2016; Palihawadana, Oghazi & Liu 2016). 

 

1.1 Introduktion 

 

En intressant bransch där företag arbetar allt mer med att involvera CSR i sin affärsmodell är 

kosmetikabranschen. Det är en lukrativ bransch som omsätter över 200 miljarder euro (Loreal-

finance 2017; Kumar, Scheer & Kotler 2000). På senare år har branschen visat en tydlig 

framväxt, som beror på att marknaden för etisk och hållbar kosmetika efterfrågas allt mer av 

dagens konsumenter. Det globala marknadsvärdet för etisk kosmetika har påvisat en tillväxt på 

sju till femton miljarder dollar under åren 2007 till 2017 (Statista 2019a). En undersökning från 

Statista (2019b) visar att 75 procent anser att den primära anledningen till att vilja konsumera 

etisk kosmetika är på grund av produktens mindre påverkan på miljön.  
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Etisk kosmetika är inledningsvis inte något nytt, det började redan på 1970-talet då intresset för 

att tillverka “naturlig” kosmetika började ta form. Detta intresse växte i samband med en 

skepticism mot kosmetikaföretag då fler konsumenter började ifrågasätta kosmetikaföretagens 

tillverkning och arbetssätt (Jones 2010). Skepticismen bland konsumenterna lever till stor del 

kvar inom kosmetikabranschen. Idag pågår det stora debatter inom branschen, speciellt från 

engagerade konsumenter, som kräver att kosmetikaföretagen bör ta mer socialt, miljömässigt 

och etiskt ansvar. De aktuella debatter som förekommer inom branschen handlar till mestadels 

om djurförsök på kosmetiska produkter, mångfaldhet; som innefattar att majoriteten av dagens 

kosmetiska produkter utesluter stora etniska grupper, såsom avsaknad av produktutbud som 

passar alla hudtyper, hudtoner och hårtyper, samt en större efterfrågan på naturliga såväl som 

veganska kosmetiska produkter. Dessa debatter har ökat, till följd av sociala mediers framväxt, 

då konsumenterna har fått allt större insyn in till kosmetikaföretagen genom den ökade 

tillgången av information. Konsumenterna ställer därmed mer krav på kosmetikaföretagens 

verksamheter kring bland annat tillverkning av etisk kosmetika (Ahmad 2018; Jones 2010; 

Statista 2019a; Roos 2018; Łopaciuk & Łoboda 2013; Fuentes & Sörum 2017). 

 

1.2 Bakgrund 

Samhället präglas allt mer av den pågående digitaliseringen och är ett fenomen som blir allt 

tydligare inom handeln. Digitaliseringen i samband med internets framväxt har påverkat och 

förändrat handeln och dess utveckling (Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, Lammgård & 

Sundström 2017). Det kan innefatta förändringar på företagsmöjligheter, affärsmodeller, olika 

former av handel, såsom elektronisk handel (e-handel), samt transformering från lokalt till 

globalt. Vidare har digitaliseringen förändrat i hur vi kommunicerar, då kommunikationen blir 

mer digitaliserat, exempelvis framväxten av sociala medier (Jonsson et al. 2017).  

Konsumenter kan via digitala verktyg som sociala medier (Facebook, Instagram, Youtube m.fl.) 

kommunicera, utbyta information, föra diskussioner och ge rekommendationer med hänvisning 

till personliga erfarenheter och råd till varandra och till företag (Fuentes & Sörum 2017). Den 

digitala kommunikationen skapar en form av en utbytesprocess som omfattar kommunikation 

mellan konsumenter, företag och dess kunder, samt tredjepartsaktörer som tillhandahåller 

information. Denna form av utbytesprocess har på så sätt ökat transparensen, det vill säga 

insynen in till företagen då tillgängligheten av information har utvidgats (Jonsson et al. 2017; 

Hagberg, Sundström & Egels-Zandén 2016; Fuentes & Sörum 2017; Tsimonis & Dimitriadis 

2014; Kotler & Keller 2016).  

Den digitala kommunikationen [sociala medier] har förändrat hur företag kommunicerar och 

interagerar med sina konsumenter (Tsimonis & Dimitriadis 2014; Kotler & Keller 2016). 

Jonsson et al. (2017) menar att den ökade transparensen kan ses som en möjlighet för företag 

att öka sin försäljning, eftersom transparensen, genom den tillgängliga informationen som 

sociala medier medför, kan i sin tur påverka en konsuments köpintentioner. Därmed kan sociala 

medier ses som ett strategiskt instrument, utifrån ett affärsmässigt perspektiv inom 

marknadskommunikation, då det har skapat en ny kommunikationskanal för företag att 

marknadsföra sig på, samt att det har öppnat upp en plattform för dem att interagera och 
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kommunicera med sina konsumenter (Kotler & Keller 2016; Lee 2016; Grafström, Göthberg & 

Windell 2015). 

Marknadskommunikation är en viktig komponent inom marketing management, och handlar 

om att företag bygger relationer genom kommunikation med konsumenter. Med en väl 

integrerad strategi inom marknadskommunikation kan företag därmed rikta sig mot specifika 

och individualiserade målgrupper i syfte med att bygga upp sitt varumärke (Nygren & 

Wadbring 2013). Traditionellt sett har marknadskommunikation inneburit att företag 

kommunicerar för att differentiera sig på marknaden och strategin fokuserar på en aktiv sändare, 

där mottagaren är ett passivt objekt i kommunikationen (Finne & Grönroos 2009). Synen på 

mottagaren som ett passivt objekt i en relation, har däremot förändrats eftersom författarna 

menar att meddelandet som sänds mellan sändare och mottagare även tolkas av mottagaren. 

Finne och Grönroos (2009) diskuterar om mottagarens interaktion i meddelandet, och förklarar 

att, beroende på hur meddelandet tolkas av mottagaren skapar det i sin tur en mening och värde 

för denne. Det som länkar marknadskommunikationen med relationsmarknadsföringen är 

meningen som kommunikationen skapar, som i sin tur genererar en relation. Det traditionella 

synsättet på en relation har inneburit en envägskommunikation, där mottagaren kodar och tolkar 

budskapet som företaget förmedlar. Meddelandets mening skiljer sig på sätt från det 

traditionella sättet, genom att meddelandet är oftast kombinerat med en annan faktor som har 

en påverkan på meningsskapandet som mottagaren tolkar (Finne & Grönroos 2009). Det har 

därmed förändrat synen på relationen till att se en relation som tvåvägskommunikation, där 

meddelandet anpassas till mottagaren och den i sin tur lämna respons utifrån sin tolkning av det 

anpassade meddelandet (Lee 2016).   

Att kommunicera med konsumenter online är således inte enkelt, då tillgången till information 

och möjligheten till interaktion mellan företag och konsument sker i realtid som påverkar 

meningsskapandet. Detta har även tidigare antytt till att faktorer som kundservice och kundvård, 

dvs. strategier för att uppnå en god relation med sina konsumenter är bland görs genom någon 

form av kompensation (Lee & Song 2010). Teorier om webcare och responsstrategier är en 

form av strategier för att återställa konsumenternas förtroende till företaget, genom att bemöta 

kommentarer om negativa händelser med någon form av ursäkt eller kompensation. Däremot 

är det svårare att kompensera konsumenter som inte förväntar sig någon form av kompensation 

(Hongwei & Yan 2011). I samband med ett ökat intresse för företags ansvarstagande (CSR) för 

samhället stiger även konsumenters engagemang i diskussioner, såsom etisk kosmetika på 

företags sociala medier (Jones 2010; Ahmad 2018).  

Till skillnad från strategier för kundservice är diskussioner online mellan konsumenter ett nytt 

fenomen som electronic word-of-mouth (e-WOM) som, med hjälp av en tillgänglighet av 

information via interaktion, gör att sociala medier blir en gemensam kanal i det avseende att 

det förenar marknadskommunikation och Word-Of-Mouth (WOM) (Mangold & Faulds 2009; 

Chu & Kim 2011). e-WOM är ett utvecklat begrepp från det väl diskuterade ämnet Word-Of-

Mouth som speglar den handling i utbyte av företagsinformation, produktinformation eller 

liknande mellan konsumenter, och spelar en väsentlig roll i att ändra konsumenters attityder 

och beteende mot ett varumärke (Chu & Kim 2011; Tsimonis & Dimitriadis 2014).  I samband 
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med en ökad kommunikation online via exempelvis sociala medier, utvecklades begreppet 

electronic word-of-mouth (e-WOM) och innebär att konsumenter kommunicerar med varandra 

online.  

Att sociala medier kan ses som en hybrid är, för att det i grunden härrör från olika typer av 

tekniker och medier, som skapar möjligheter för användarna att kommunicera både i realtid 

genom flera kanaler över hela världen. Detta kan i sin tur leda till svårigheter hos företag, då 

det kan vara svårt att hantera vad som sägs online om ett varumärke på sociala medier eller 

andra plattformar. Trots dessa svårigheter som sociala medier kan medföra är det vanligt att 

företag använder sociala medier som en marknadskommunikationsstrategi då de anses vara 

effektiva - med avseende till den räckvidd som de tillför (Chu & Kim 2011). Eftersom det ger 

en så stor räckvidd, samt att det är svårt att hantera WOM, skapar det även förväntningar efter 

en personifierad kommunikation, inte minst i företagens hantering och respons till 

konsumenterna. Spridningen av e-WOM och ett ökat intresse för etiska, sociala och 

miljömässiga ansvarstagande, skapar det förväntningar och krav på att företag står ut i mängden 

och kan förklarar hur de arbetar och belysa om deras visioner. Det skapar även förväntningar 

på att företag kan hantera negativ electronic word- of -mouth (NWOM), vilket ses som effekter 

av konsumenters klagomål. När företag hanterar NWOM på ett mer personlig plan, har det 

pekat på att konsumenternas relation till företaget blir positivt påverkade (Noort & Willemsen 

2012).  

1.3 Problemformulering  

 

Sociala medier kan användas som ett verktyg för att stärka ett varumärke, i syfte att bygga och 

bevara relationer. Således kan företag använda sociala medier som konkurrensmedel för att 

differentiera sig från konkurrenterna genom olika marknadskommunikationsstrategier 

(Kesavan, Bernacchi & Mascarenhas 2013; Tsimonis & Dimitriadis 2014). I samband med att 

dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de globala, sociala och miljömässiga 

konsekvenser som vår konsumtion medför har intresset för CSR-arbete och kommunikation av 

CSR uppmärksammats av företag (Johnstone & Tan 2015; Grafström, Göthberg & Windell 

2015; Palihawadana, Oghazi & Liu 2016; Fuentes & Sörum 2017). Idag inkluderar fler företag 

sitt CSR-arbete i sin affärsmodell och som en strategi inom marknadskommunikation i syfte 

med att stärka varumärket (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Det som tidigare nämnt är att det är 

inget nytt att företag visar sitt engagemang genom att kommunicera CSR- aktiviteter via sociala 

medier och det ses som ett trovärdigt redskap och en viktig plattform för att kommunicera ut 

CSR-aktiviteter (Kesavan, Bernacchi & Mascarenhas 2013; Ali, Jiménez-Zarco, & Bicho 2015; 

Lee 2016). I samband med den ökade transparensen som sociala medier medför ställer det även 

krav på att företag har tydliga strategier i hur de kommunicerar med sina konsumenter, samt 

hur de hanterar eventuell negativ word-of-mouth (NWOM), speciellt inom CSR. Företag som 

agerar oetiskt kan skada konsumenternas associationer till sitt varumärke, vilket kan påverka 

konsumenternas syn på varumärket. Det kan exempelvis leda till att konsumenterna väljer andra 

varumärken, sprider dåliga rykten eller dålig information om varumärket. För att minimera eller 

förhindra negativa konsekvenser kan sociala medier användas som ett effektivt verktyg för att 
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kontrollera möjliga situationer som kan resultera i negativa konsekvenser (Creyer 1997; Lee 

2016; Noort & Willemsen 2012). 

 

Det sociala mediet Facebook och användning av Facebooksidor är den mest använda och 

populära kanal bland företag då den vila på den öppna, offentliga och tvåvägskommunikationen 

mellan företag och övriga användare. Trots de positiva kommunikationsmöjligheter, med 

att företag använder Facebook, kan populariteten av att använda plattformen likväl visa sig vara 

ett hinder som det är en fördel (Champoux, Durgee & McGlynn 2012). Kommunikationen via 

sociala medier skapar en möjlighet för konsumenter att lämna feedback, som i många fall inom 

CSR kan vara negativt betonade. CSR-kommunikationen kan även ses som ett PR-trick utifrån 

ett konsumentperspektiv enligt Lee (2016) och att kommunicera CSR på sociala medier kan 

således upplevas som en utmaning för företag. Noort och Willemsen (2012) förklarar att 

möjligheten av att vara anonym och samtidigt nå en större publik online gör att NWOM online 

är en lättillgänglig strategi för konsumenter att sprida ett negativt budskap. Orsaken till att en 

konsument använder sig av denna strategi är för att varna andra om dåliga erfarenheter, eller 

för att kollektivt protestera mot ett företag som bär ansvar till de negativa upplevelser som 

konsumenten har erfarit (Noort & Willemsen 2012). I vissa fall kan diskussioner online om ett 

företags CSR-strategier resultera i kritiska diskussioner och konflikter mellan konsumenter, 

samt mellan konsumenter och företag. En konflikt definieras i denna studie om 

meningsskiljaktigheter eller missförstånd mellan olika parter. Det kan även innefatta en vilja 

eller ett behov som möter motstånd (Holt 2016; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Jordan 

2013).  

 

Utifrån ett perspektiv inom varumärkesstrategier och en CSR-integrerad 

marknadskommunikation, är det därför betydelsefullt att använda tydliga strategier för att 

hantera konflikter som kan uppstå i samband med diskussioner, i detta fall om etisk kosmetika 

på sociala medier. En organisations legitimitet reflekteras i deras arbete kring CSR, vilket 

indikerar på det ansvar ett företag har i förhållande till sin omgivning, resulterar i ett företags 

image och varumärke (Noort & Willemsen 2012; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Kesavan, 

Bernacchi & Mascarenhas 2013). Strategier för hantering av negativa diskussioner och 

konflikter, som exempelvis djurförsök på kosmetiska produkter eller veganska kosmetiska 

produkter, är det angeläget att studera detta växande fenomen, utifrån ett 

marknadskommunikationsperspektiv då metoden för att kommunicera kan slutligen påverka en 

konsuments attityder och köpintentioner, och slutligen dess relation till ett kosmetikaföretag 

(Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Holt 2016).  

1.4 Syfte 

 

Denna studie handlar om CSR-kommunikation inom kosmetikabranschen på sociala medier. 

Syftet med studien är att undersöka och observera strategier inom marknadskommunikation 

med CSR-inriktning på sociala medier. Vidare kartlägga möjliga utmaningar de observerade 

strategierna medför inom kosmetikabranschen, i syfte med att få en ökad förståelse för 

strategihanteringar inom marknadskommunikation. Nedan presenteras följande 

frågeställningar och därefter studiens avgränsning.  
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1.4.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka relationshanteringsstrategier använder företag inom kosmetikabranschen för att 

hantera CSR-diskussioner på Facebook? 

a. Vilken respons ger strategierna som företagen använder? 

 

 

2. Vilka möjliga utmaningar medför de observerade relationshanteringsstrategier som 

företagen använder inom CSR-diskussioner på Facebook? 

 

 

1.5 Avgränsning  

 

För att studera CSR-kommunikation på sociala medier är studien avgränsad till Facebook med 

en ytterligare avgränsning till Facebooksidor, ur ett perspektiv inom marknadskommunikation. 

För att vidare studera och observera CSR-kommunikation på Facebooksidor har vi valt att 

avgränsa till kosmetikabranschen som en empirisk kontext. Vi har därmed valt att undersöka 

två väletablerade kosmetikaföretag och deras svenska Facebooksidor (L`Oréal och The Body 

Shop). Kosmetika är det ämne som Facebook-användarna förhåller sig till vid CSR-

diskussioner på de svenska Facebooksidorna.   
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2 Teoretisk referensram  
 

För att besvara våra forskningsfrågor är det därmed relevant att utforska med ett mer 

djupgående teoretiskt perspektiv. Den teoretiska referensramen ämnar till att undersöka tidigare 

studier kring etisk konsumtion, etisk kosmetika, relationsmarknadsföring och 

relationshanteringsstrategier, för att vidare observera CSR-diskussioner och möjliga 

utmaningar olika former av relationshanteringsstrategier som förekommer på Facebooksidor i 

analysen. 

 

2.1 Etisk konsumtion 

 

Shaw, Shiu och Clarke (2000) förklarar att engagemanget för att konsumera etiskt började redan 

på 1950-talet och har växt fram genom olika folkrörelser, som exempelvis Rättvis Handel 

(Fairtrade). Däremot var det inte förrän på 90-talet som intresset för att konsumera etiskt 

började ta form. Det började med en specifik grupp individer - etiska konsumenter, som 

bekymrade sig över allmänna miljöfrågor, därefter har intresset för etisk konsumtion haft en 

radikal ökning (Shaw, Shiu & Clarke 2000; Shaw & Clarke 1999; Carrington, Neville & 

Whitwell 2010).  

 

Det etisk konsumtion syftar till är konsumtion av “etiska produkter”, det vill säga produkter 

som är förknippade med en eller flera sociala eller/och miljömässiga principer som kan påverka 

en konsuments köpbeslut (Bezençon & Blili 2010). Begreppet etisk konsumtion används för att 

utmärka medvetna konsumenter som avsiktligt gör vissa konsumtionsval grundat på personliga 

moraliska övertygelser, värderingar och ideologier i termer av sociala, miljövänliga, 

ekonomiska och etiska aspekter (Zollo, Yoon, Rialti & Ciappei 2018; Oh & Yoon 2014). Vad 

som egentligen betecknas som “etiskt” finns det ett antal definitioner om. Termen etiskt är 

flerdimensionell, och uppges bero på en individs förhållningssätt och ställningstagande till vad 

som den anser är etiskt (Carrington, Neville & Whitwell 2010). Att etisk konsumera kan 

innebära att handla från företag som bär socialt och miljömässigt ansvarstagande, samt undvika 

eller bojkotta oetiska företag. Det kan till exempel handla om att köpa ekologiskt, eller utesluta 

vissa varor som inte anses vara “etiskt” eller rättvist, exempelvis produkter som är testat på djur 

eller innehar animaliska ingredienser. Dessutom kan det också innefatta produkter som inte är 

etiskt märkta, utan kompletteras av etiska övervägande eller egenskaper som uppfattas 

positivt (Shaw & Shiu 2002; Connolly & Prothero 2008; Fuentes & Sörum 2018; Lewis & 

Potter 2011; Bezençon & Blili 2010; Zollo, Yoon, Rialti & Ciappei 2018).  

 

Att intresset för etisk konsumtion växer allt mer råder det ingen tvekan om (Zollo, Yoon, Rialti 

& Ciappei 2018; Oh & Yoon 2014; Barnett, Cloke, Clarke & Malpass 2005). Allt fler 

konsumenter blir mer medvetna om de globala, sociala och miljömässiga konsekvenser som 

vår konsumtion medför, vilket har växt i samband med utvecklingen media (Carrington, Neville 

& Whitwell 2010). Kotler (2011) beskriver att medvetenheten hos konsumenterna har format 

en dimension av konsumentmakt, som vidare satt allt större krav på att företagen bör också 

tillämpa sociala och miljömässiga åtagande inom sina verksamheter. Vidare förklarar Kotler 
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(2011), att företagen har tidigare haft två sätt att se på en konsument; att konsumenter väljer 

varumärken baserat på funktioner och emotioner. En ytterligare syn eller dimension hävdar 

Kotler (2011) att konsumenter sätter krav på hur företagen presterar och möter sociala 

ansvarstagande. Det vill säga, likt konsumenters förväntningar på kvalitet eller pris på en 

produkt, är deras förväntningar av etiskt och hållbart ansvarstagande från företag en självklarhet 

idag. 

2.1.1 Corporate social Responsibility (CSR) 

 

Konsumenternas intresse för CSR har en central roll i att allt fler företag integrerar CSR i sin 

verksamhet (Svensk handel 2016; CSR Sweden 2019; Hoi, Wu, & Zhang 2018). Löhman och 

Steinholtz (2003) förklarar att framväxten av CSR beror på att företag har stort inflytande och 

en betydande roll samhället idag, vilket i sin tur innebär att de också har ett större ansvar för 

den sociala värld som de verkar i. Företag som arbetar aktivt med CSR jobbar med etiska 

skyldigheter som de tar i intresse för. Det kan vara inom politik, samhällets välfärd och 

utveckling, även för sina kunder såväl som sina anställda. CSR innebär att ett företag, på eget 

bevåg integrerar sociala, miljömässiga, ekonomiska eller/och etisk hänsyn i sin affärsmodell, 

samt i relationer till intressenter, utöver vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz 2003). Att 

arbeta med CSR kan handla om att utveckla och integrerar CSR i affärsmodellen, produkterna 

och/eller sina tjänster (Carroll 1999; CSR Sweden 2019; Hoi, Wu, & Zhang 2018).   

 

Löhman och Steinholtz (2003) hävdar att integrera CSR i sin verksamhet kan stärka ett företags 

varumärke och image. Creyer (1997) förklar att ett oetiskt beteende kan skada ett företag i den 

mån att konsumenter väljer andra produkter med etisk märkning. Därför är det nödvändigt att 

företag informera allmänheten om deras etiska och oetiska åtgärder, med fördel på ett 

lättillgängligt tillvägagångssätt. Detta gynnar inte bara samhället utan även för företaget som 

kan dra nytta genom att konsumenterna blir informerade om företagets brister, åtgärder och 

handlingar. Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) förklara att konsumenter uppfattar två 

faktorer som viktiga i sitt köpbeslut vars företag som hanterar CSR. Det är; (1) vilken 

information som företaget tillhandahåller om sitt CSR- arbete, (2) om konsumenterna upplever 

informationen som positiv eller negativ. För att konsumenter ska överväga egenskaper som 

berör CSR i sitt köpbeslut kräver konsumenter, enligt Öberseder, Schlegelmilch och Gruber 

(2011) att det finns tillräckligt med information för att den ska tolkas positiv och vara användbar 

för att ta ett beslut. Framförallt upplevs otillräcklig information som negativ för konsumenten 

och vilket även kan exkluderas i köpbeslutet då informationen inte ses som tillräckligt för att ta 

ett beslut eller kunna relatera till i sina värderingar. Trots att konsumenter förespråkar att företag 

ska arbeta med CSR- information från företag om deras CSR-arbete, upplevs arbetet av en del 

konsumenter som en strategi inom en marknadsföringskontext, i syfte om att skapa affärer 

(ibid). 

 

Fan (2005) förklarar är att CSR-arbetet har använts i marknadsföringssyfte genom att bygga 

upp ett varumärke utifrån ett affärsmässigt perspektiv. I syfte om att bygga upp ett varumärke 

inom ramen för etisk konsumtion vägs ett företags rykte in. Detta rykte definieras i form av ett 

antal attribut som utgör en konsuments uppfattning om företaget är välkänt, pålitligt, bra eller 
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dåligt baserat på den information som företaget förmedlar (Fan 2005). Varumärket är i sin tur 

kärnkompetensen i företagets rykte då det används som ett kommunikationsmedel till 

publikgrupper utöver kundgrupper och investerare. Att bygga upp ett etiskt varumärke kan 

därmed omfatta attribut som; integritet, ärlighet, mångfald, kvalitet, ansvar etc. och definiera 

vad ett etiskt varumärke står för. Ett etiskt varumärke kan därför öka ett företags rykte och som 

även ger konkurrensfördelar (Fan 2005). 

2.2 Etisk kosmetika 

 

Etisk kosmetika refererar till att kosmetika är framtaget i syfte med att förändra ohållbara och 

oetiska konsumtionsmönster. I samband ökad medvetenhet hos konsumenterna gällande de 

globala, sociala och miljömässiga effekter vår konsumtion medför, samt att intresset för både 

skönhet och hälsa har ökat, har etisk kosmetika uppmärksammats allt mer inom 

kosmetikabranschen (Kim & Seock 2009; Łopaciuk & Łoboda 2013; Ahmad 2018). Konceptet 

med etisk kosmetika blir mer synligt på den globala marknaden, och det som efterfrågas allt 

mer av konsumenterna är ekologiska och naturliga skönhetsprodukter. Statista (2019a) visar en 

markant ökning med 6,8 procent år 2007 till 14,8 procent år 2017. Łopaciuk och Łoboda (2013) 

och Jones (2010) förklarar att naturlig och ekologisk kosmetika växte fram genom olika rörelser 

i samhället och var mer nischat mot ett segment då det tillverkades endast av ett fåtal företag. 

Det började med att konsumenterna, speciellt från “hippiekulturen” som efterfrågade ”naturlig” 

kosmetika. Därefter ökade intresset bland fler segment, att skydda miljön, samtidigt som en 

ökad medvetenhet om möjliga negativa effekter kemikalierna i kosmetiska produkter kan 

påverka hälsan och kroppen spred intresse och fler företag började tillverka etisk kosmetika 

(Jones 2010).  

 

I samband med en ökad miljömedvetenhet hos konsumenter och en ökad tillverkning av etisk 

kosmetika hos företag, har olika certifieringar präglat kosmetikabranschen. Idag finns det olika 

certifieringar som är till för att informerar konsumenterna angående produkternas ingredienser, 

hur de har tillverkats, samt inom vilka arbetsförhållanden som förekommer med tillverkningen 

kosmetika. Dessa certifieringar är framtagna av organisationer som arbetar för att motverka 

oetiska förhållanden, och används som en märkning, det vill säga en slags symbol för att 

upplysa konsumenten om att produkten är tillverkad inom goda respektive etiska förhållanden. 

För att konsumera etisk kosmetika behöver konsumenten vara uppmärksam på olika typer av 

certifieringar som finns. Det kan exempelvis vara en certifiering gjort av Vegansociety som 

innebär att alla produkter med märkningen från Vegansociety är fria från ingredienser med 

animaliskt ursprung och att inga ingredienser har testat på djur (Vegansociety 2019). Vidare 

finns det även ekologiskt certifierade kosmetika samt “naturlig” kosmetika, och betyder att 

kosmetikan innehåller naturliga ingredienser som ska vara bra och skonsamt för både 

konsumenten och miljön. Ekologisk kosmetika och naturlig kosmetika innefattar ingredienser 

som är framtagna och odlade på ett miljövänligt eller rättvist sätt, samt transporterade med ett 

hållbarhetsperspektiv, det kan exempelvis vara närproducerade ingredienser eller medför med 

miljövänlig transport (Eleven 2019). Ytterligare finns det andra certifieringar och märkningar 

som Beauty Bunny från organisationen People for the Ethical Treatment of Animals - PETA, 
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Leaping Bunny och Choose Cruelty Free, som innebär att produkterna inte är testade på djur 

(Vegansociety 2019; Veganguiden 2019).   

 

Etisk kosmetika är ett fenomen som uppmärksammas allt mer på marknaden. Däremot är det 

fortfarande diffust och komplext då definitionen av etisk kosmetika varierar från individ till 

individ. Eftersom benämningen “etiskt” varierar beroende på en individs ställning till och vad 

den anser är etiskt, samt att det finns övriga faktorer såsom en individs socioekonomiska 

bakgrund, olika länders lagstiftningar etc. som kan påverkar en individs konsumtionsbeteende 

och attityd gentemot etisk kosmetika (Jones 2010; Łopaciuk & Łoboda 2013; Ahmad 2018). 

 

2.3 Relationsmarknadsföring – att bygga och bibehålla 
kundrelationer 

 

Relationsmarknadsföring (RM) har länge ingått inom marknadskommunikation. Det är en 

process för att bygga och bibehålla långsiktiga relationer, och är ett resultat av företagets 

marknadsaktiviteter. Däremot hävdar en del forskare att, i samband med att samhället blir allt 

mer digitaliserat finns det större tillgång till information, samt att den ökade användningen av 

sociala medier har det skapat både möjligheter och utmaningar för företagen, utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv (Steinhoff, Arli, Weaven & Kozlenkova 2018; Jonsson et 

al. 2017; Fuentes & Sörum 2017). 

 

Schneider (1980) och Berry (1995) är bland de första att diskutera relevansen och vikten av att 

bevara relationer med existerande kunder. RM uppmärksammades allt mer under 80- och 90-

talet som ett nytt paradigmskifte inom marknadsföringsteorier, det vill säga ett nytt fenomen 

inom relationsmarknadsföringen (Berry 1995; Grönroos 1994). Uppkomsten av RM, enligt 

Coviello, Brodie och Munro (1997) utgick från de “luckor” som fanns i det traditionella 

synsättet, transaktionsmarknadsföringen (TM), som fokuserar på försäljning och resultat – 

transaktionen, dvs. utbytet mellan varor och tjänster mot pengar. Det som skiljer RM och TM 

åt är att RM koncentrerar på värdet som relationen kan medföra, snarare än att fokusera på 

transaktionen. På så sätt har RM bidragit till ett annat synsätt att integrera andra aspekter inom 

marknadsföringsteorier (Egan 2003). Traditionellt sett har RM riktats mot business to business 

marknaden (B2B). Sheth och Parvatiyar (1995) förklarar att applicera RM på business to 

consumer (B2C) marknaden är mer kostsamt och komplicerat, då det kräver mer resurser för 

att bevara och hantera långsiktiga relationer med varje konsument. Sheth och Parvatiyar (1995) 

menar därför att RM var tidigare mer riktat till massmarknadsföring, exempelvis genom 

massreklam, eftersom det var den kommunikationsmöjlighet som företag använde för att nå så 

många kunder som möjligt. Författarna Pressey och Mathews (2000) förklarar att RM har 

tidigare haft ett starkt fäste i B2B marknaden, men menar även att allt mer forskning visar på 

att RM kan användas på andra marknader. Att det är mindre kostsamt att bygga relationer inom 

en B2B marknad är en anledning till att RM är mer vanligt på dessa marknader, än vad det är 

på business to consumer (B2C) - marknader. Eftersom företag kan få problem med sin RM-

strategi beroende på vilka värderingar som företag har. Barnes (1994) menar att förhållandena 

är annorlunda på en B2C marknad, jämfört med en B2B marknad då båda parter i en B2B 
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relation ingår i ett partnerskap och det skulle därför vara kostsamt för båda parter om relationen 

avbryts. Konsekvenserna blir av den orsaken större för båda parter om relationen upphör, än 

vid relationer på en B2C-marknad. Därmed är en relation starkare på en B2B marknad än på en 

B2C-marknad. Trots detta ställer sig författarna Pressey och Mathews (2000) positiva till att 

applicera RM på B2C- marknaden, då det finns ett intresse bland konsumenter att ingå och 

skapa relationer.  

 

Det finns tre centrala begrepp som är nyckelfaktorer inom relationsmarknadsföring. Den första 

är relationen som skapas mellan minst två parter, exempelvis mellan företag och kund, samt 

det nätverk och interaktion som uppstår inom relationer (Coviello, Brodie & Munro 1997; Egan 

2003). Gummesson (2002) beskriver relationen som en del av den mänskliga naturen och att 

människan är ständigt omgiven av relationer i allt hen gör. I synnerhet har relationer, nätverk 

och interaktion alltid funnits inom marknadsföringen. Företag har förståelsen om att det är 

viktigt att skapa och bevara relationer med sina kunder, samt att ha goda relationer och 

samarbete med andra företag för verksamhetens lönsamhet. En lyckad relationsmarknadsföring 

kan uppnås, enligt Hashem (2012) genom fyra nyckeldimensioner: (1) Tillit som handlar om 

viljan till att ha förtroende till en utbytespartner. Tillit är en viktig komponent vid skapandet 

och bevarandet av en affärsrelation. (2) Engagemang som syftar till kundlojalitet, mäter 

utsträckningen av kundlojaliteten, exempelvis att estimera köpintentioner. (3) Sociala band som 

avser bandet inom affärsrelationen mot ett gemensamt mål. Bandet som uppstår i förhållandet 

kontrollerar det sociala och affärsmässiga beteende i samhället, som i sin tur kan resultera i att 

bortse tvivel, och istället skapa tillit och en nära relation. (4) Kommunikationen är en väsentlig 

komponent i affärsrelationen och har en central roll i att skapa och förmedla förståelse och tillit, 

både internt och externt. 

 

2.3.1 Varumärkeslojalitet – strävan efter att bygga och bevara kundrelationer 

 

En stark och varaktig kundlojalitet ses som ett resultat av en väl hanterad relation mellan 

konsumenter och företag. Varumärkeslojalitet uppfylls när konsumenter väljer ett varumärke 

framför ett annat, med andra ord är det när trogna konsumenter upplever värde i upprepade 

utbyten i ett köp av produkter från ett varumärke (Mao 2010). Utbyten mellan konsumenter och 

företag grundar sig i relationsmarknadsföringens teoretiska ämnesområde: Social Exchange 

Theory (SET) som härstammar från sociologin och psykologin. Lee, Capella, Taylor, Lou och 

Gabler (2014) beskriver att teorin används för att förklara kundlojalitet eftersom den fokuserar 

på utbytet mellan konsumenter och företag. Det som är avgörande för en fortsatt relation mellan 

konsumenten och företaget är konsumentens uppfattning av värdet i utbytet. Konsumenten 

uppfattar utbytet som värdefullt om det uppfyller den förväntade kompensation som kan vara 

jämförbar med den prestation som konsumenten uppgett (Lacey & Sneath 2006). I teorier om 

varumärkeslojalitet är associationer, det som skiljer ett företag från andra på marknaden kan 

variera beroende på konsumentens egna värderingar (Agostini, Filippini & Nosella 2015; 

Tsimonis & Dimitriadis 2014). Produkten eller tjänsten blir ett instrument för att generera 

värdet av varumärket till konsumenten, och marknadskommunikation menar McCracken 

(1986) att det fungerar som ett verktyg som informerar om dess värde och mening. 
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2.4 Social media marketing – Ett verktyg för att skapa relationer och 
varumärkeskännedom online 

 

Efter IT-bubblans krasch i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, växte den nya eran av 

Web 2.0 fram, och sociala nätverk- och medier blev en strategi för människor att utbyta 

information och koppla samman människor (Meadows-Klue 2008). Som ett sätt att behandla 

relationer på konsumentmarknaden online etablerar företag sidor på sociala medier för att 

kommunicera med sina konsumenter. Sociala medier är etablerade plattformar som 

sammankopplar människor via sociala nätverk och har en förmåga att producera och sedan dela 

innehåll med andra, som extraherar samhällets kunskap och sedan delar det med andra 

användare, vilket skapar en kollektiv intelligens (Holt 2016; Tsimonis & Dimitriadis 2014; 

Meadows-Klue 2008). Innehåll som produceras på sociala medier kan innebära aktiviteter likt 

diskussioner och konflikter, som kan uppstå vid interaktioner mellan kunder och mellan kunder 

och företag.  

 

Erdoğmuş och Çiçek (2012) beskriver att strategier för att marknadsföra sitt varumärke har 

tidigare hanterats i en kontrollerad miljö, där stora varumärken hade övertag av 

kommunikationen på den marknad de vistades i. Författarna berättar att reglerna för 

relationsmarknadsföring och varumärkesbyggande har ändrats och nya strukturer på marknader 

har blivit dominanta, som i sin tur har förändrat kommunikationen med konsumenter. Social 

media marketing låter konsumenten bli involverad i konversationer kring varumärket och 

produkterna. Meadows-Klue (2008) förklarar att sociala medier har öppnat upp ett 

konsumentbehov där konsumenter kan dela egna erfarenheter, något som författaren beskriver 

som har varit en förändring i konsumenternas förtroenden till företag som istället har riktat sig 

till att förlita sig på andra konsumenters erfarenheter. I de öppna konversationerna mellan 

konsumenter får företagen på så sätt insikt i konsumentbeteenden och kan dra nytta av det för 

personliga erbjudanden. Företagen får således en unik möjlighet, genom interaktionen till att 

lyssna på marknaden då de från insikt utifrån ett konsumentperspektiv (Fuentes & Sörum 2017; 

Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Shaw 2012).  

 

Holt (2016) håller med om att social media marketing är en ny era som vuxit fram inom 

marknadsföringen och att sociala medier skapar fler konsumentgrupper som företagen behöver 

anpassa sig till i sin marknadsföring av varumärken. Författaren menar att företag har använt 

sociala medier som ett sätt att frångå den traditionella massmarknadsföringen från exempelvis 

tv-reklam och använder sociala medier som en plattform för skapanden av direkta 

kundrelationer. Holt (2016) förklarar att problemet med de tidiga social media marketing 

strategierna var att företag kopierar metoden från tidigare massmedier. Detta gjorde de genom 

att hämta inspiration från populär underhållning till sina berättelser om sitt varumärke, vilket 

fungerade på en oligopolmarknad där konkurrensen var låg. Erdoğmuş och Çiçek (2012) 

instämmer om att social media marketing skiljer sig från traditionella strategier av 

marknadsföring för att de kräver en speciell närvaro och andra strategier för att bygga 

varumärkeskännedom. Den nya tekniken har gjort att konsumenter kan välja bort traditionell 

reklam, vilket gör det svårare för stora varumärken att marknadsföra sig. Författarna menar att 
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företag bör fokusera på små handlingar med en öppen kommunikation med sina kunder genom 

att visa vad varumärket är istället för att försöka kontrollera dess image. 

 

Holt (2016) förklarar att bland konsumenter på sociala medier växer det fram crowd cultures 

genom olika delar av samhället såsom fansgrupper, sociala rörelser och konstnärliga kretsar 

som utmanar vanliga normer. De sociala medierna är redskapet som binder samman dessa 

grupper som en gång varit geografiskt isolerade. Inom grupperna bildas en form av kulturell 

gemenskap, där personer delar samma intressen och åsikter. Författaren förklara att den 

geografiska räckvidden gör att fler kulturer överlappar varandra när de vistas på samma 

plattform. Detta gör det svårt för företagen att infiltrera i kulturerna och förmedla sitt varumärke 

och det värde som de tidigare gjort (ibid).  Kulturer har historiskt sett skapats utifrån olika delar 

av samhället som grupper, sociala rörelse och konstnärliga cirklar som utmanade de 

traditionella normerna och etiketterna (Holt 2016; McCracken 1986). Enligt varumärkesteorier 

blir varumärket värdefullt om det blir inbäddat i ett kulturellt sammanhang. Således är idén om 

att bevara en bra relation med sina konsumenter online en utmaning och något som behöver 

anpassas beroende på företagets segment.  

 

Trots de utmaningar som sociala medier ger på marknaden har idén om att bevara en bra relation 

med sina konsumenter lett till att företag använder sociala medier för att komma närmare 

konsumenterna. Sociala medier ses som en strategi för företag att direkt kommunicera och 

interagera med sina konsumenter (Holt 2016; Fuentes & Sörum 2017; Tsimonis & Dimitriadis 

2014). Om företag lyckas förmedla bra innehåll via sociala medier och föra samman det med 

sina kunder i realtid, kan ett företags varumärke blir ett nav för varumärkesgemenskaper (Holt 

2016). En strategisk plattform där företag kan integrera med sina kunder i syfte med att stärka 

varumärket är att förmedla via varumärkesgemenskaper online på sociala medier, även kallat 

virtual brand communities (VBC). Plattformen skapar en plats för konsumenter där de kan dela 

gemenskap och engagemang till ett specifikt varumärke. Ett exempel på virtual brand 

communities är Facebook communities eller Facebooksidor på nätverks- plattformen Facebook 

(Singh 2016; Gezelius & Wildenstam 2011; Habibi, Laroche & Richard 2014). Gummerus, 

Liljander och Weman (2012) förklarar virtual brand communities som en "beteendemässig 

manifestation mot varumärket eller företaget som går bortom transaktioner", och innefattar den 

kommunikation som uppstår, oavsett om det är köp eller icke-köps relaterat, om varumärket 

mellan konsument-till-företag och konsument-till-konsument. Huvudsyftet med att företag 

skapar virtual brand communities är att sammanföra de konsumenter som har ett intresse, 

entusiasm och ett emotionellt värde till varumärket, i hopp om att kunna kommunicera i 

relationsskapande syfte (Gummerus, Liljander & Weman 2012; Panda & Mishra 2013). 

 

Tsimonis och Dimitriadis (2014) förklarar att den interaktion som företagen har med sina 

kunder via sociala medier leder till en form av relation, då interaktion mellan två parter [säljare 

och kund] skapar en relation, som i sin tur genererar ett värde vid relationsskapandet. Detta 

skapade värde kan därmed influera andra aktörer, genom att tillföra olika former av innehåll på 

sociala medier som följaktligen kan påverka övriga aktörers köpintentioner. Därmed är 

relationsmarknadsföring i syfte med att stärka ett varumärke och bygga relationer med 

konsumenter en stor del av marknadskommunikation vid relationsskapande på sociala medier 
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(ibid). Verma, Sharma och Sheth (2016) berättar att relationsmarknadsföring online är svårare 

att bygga och hantera, då tidigare strategier inom RM har varit mer riktat offline. Författarna 

förklarar att företag som investerar i relationshantering online, exempelvis via sociala medier 

bör vara medvetna och erhålla kunskap och kompetens i syfte med att kunna bygga förtroende. 

Det är viktigt för företag att vara medvetna om att utmaningen med RM online är att uppnå 

samma kvalitet i relationen då RM online saknar den mänskliga faktorn. Därav är 

kommunikation centralt och avgörande för värdet, förtroendet och kvaliteten gentemot 

företaget och hantering av relationer. Om ett företag har misslyckat i sin kommunicering med 

konsumenter kan det skada en relation mellan kunden och företaget och kan följaktligen skada 

varumärket. För att undvika detta finns det olika strategier som företag kan tillämpa som kan 

hantera kritiska diskussioner och konflikter mellan företag och kund, eller/och mellan kund och 

kund på sociala medier (Holt 2016; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017).  

 

2.4.1 Konflikthantering på sociala medier- att behandla konflikter online 

 

Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) beskriver fem strategier som kan hantera konflikter på 

sociala medier. Studien undersökte konflikter som uppstår mellan kunder på virtual brand 

communities på Facebook [Facebooksidor]. Det identifierades fem olika strategier som företag 

kan använda vid konflikter som uppstår mellan kunder. Vidare är strategierna kategoriserade i 

två kategorier; verbala och icke verbala strategier. De verbala strategierna beskrivs framförallt 

genom strategier som informera, stärka och lugna. De icke-verbala beskrivs genom censurering 

och oengagerade. Strategierna är demonstrerade i bildform nedan (Figur 1). 

  

 

 
Figur 1 Konflikthantering på sociala medier 

 

Strategin att informera spelar en central roll inom de verbala strategierna, och innefattar när 

företag lämnar information om deras produkter och företaget för att rätta till en påstådd eller 

felaktig kommentar från övriga användare på Facebooksidan. Strategin identifierades genom 

ett observerat fall när en konsument lämnat felaktig information, som vidareutvecklades till 

konflikt med en annan konsument. Den strategi som tillämpas för att hantera konflikten gjordes 

genom att rätta de förmodade felaktiga uppgifterna med informativ information. Dineva, 
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Breitsohl och Garrod (2017) tydliggör att företaget syftade till att ge korrekt information för att 

lösa konflikten. 

  

Att stärka kommentarer är en ytterligare underliggande kategori inom de verbala strategierna. 

Strategin innebär att företaget lyfter upp och stärker en användare i en diskussion genom att 

bekräfta det sagda innehållet från en användare, som kan ses som en varumärkesförsvarare. 

Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) definierar en varumärkesförsvarare som en person som 

försvarar ett företags varumärke genom att konfrontera en negativ kommentar som kan skada 

varumärket eller företaget. Den centrala delen i strategin är att förstärka de positiva 

kommentarerna från varumärkesförsvararna. Strategin exemplifieras genom att företaget tackar 

och berömmer varumärkesförsvararna för deras engagemang och förståelse för företagets 

produkter eller liknande. De användare som angriper företaget eller varumärket adresseras 

direkt med namn, där även ovårdat språk och svärord adresseras. 

  

 

Den tredje underliggande kategorin inom verbala strategier är att lugna diskussioner i 

konversationen, genom att företaget uppmanar övriga användare att behärska sitt 

kommunikationsbeteende eller sin kommunikationsstil. Strategin innebär följaktligen att 

företaget visar ett inslag av auktoritet i sina kommentarer med innehåll med möjligheten att 

företaget kommer att vidta åtgärder om dåliga beteendet inte ändras. I vissa fall används även 

den tidigare strategin att informera användarna för att bygga upp konversationer med riktig 

information (ibid). 

  

En annan strategi för att hantera konflikter på virtual brand communities [Facebooksidor] är 

genom att inte svara eller att censurera tidigare kommentarer. De icke-verbala strategierna 

belyser strategierna som oengagerade och censurering. Den underliggande kategorin; 

oengagerade innebär att företaget inte engagerar sig i diskussioner och konflikter genom att 

inte svara eller kommentera i en konversation. Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) definierar 

strategin med att företaget ignorerar konflikter som uppstår mellan användarna och vidtar inte 

några åtgärder i syfte om att mildra eller hantera en konflikt. Den andra kategorin under icke 

verbala definierades enligt Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) som censurering av 

kommentarer. Censurering innebär att företaget tar bort innehåll från plattformen som inte anses 

vara passande för plattformen och varumärket. Om en kommentar togs bort var det vanligt att 

företaget hänvisade anledningen till varför kommentaren var borttagen, exempelvis på grund 

av oanständigt innehåll som ovårdat eller fientligt språk. 

 

Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) identifierade att den mest använda strategin av alla fem 

underkategorier (oengagerade, stärka, informera, censurera och lugnande) var den 

oengagerade strategin. Författarna beskriver det som överraskande då det går emot 

marknadsföringsteorier som främst föreslår en aktiv strategi genom inblandning av konflikter 

mellan konsumenter. Att företag undviker konflikter diskuterar även författarna kan hämma 

effektiviteten av hanteringen av konflikter, samt att det kan få en skadlig inverkan på 

organisationer inom beslutsfattande och ett motstånd mot förändringar. Dineva, Breitsohl och 

Garrod (2017) förklarar även att en undvikande konflikthantering genom att inte engagera sig 
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som företag vid konflikter är den vanliga och gemensamma strategin som företag använder för 

att möta konflikter. Studien visar även att den näst mest använda strategin var att stärka, och 

ser det som en intressant observation i syfte om att det kan innebära att företag strävar efter att 

stärka sina relationer med viktiga konsumenter som försvarar och stärker varumärket. 

  

2.5 Negative Word Of Mouth (WOM) online och Webcare – Strategier 
relationshantering online 

 
När en konsument är missnöjd med sin köpupplevelse kan det innebära att han eller hon 

exempelvis missnöjd med produkten eller tjänsten, fått dåligt bemötande, eller att det inte finns 

tillräckligt med information om produkten, tjänsten eller företaget. En missnöjd konsument kan 

agera på tre olika sätt: (1) konsumenten slutar vara kund och övergår till konkurrenterna, (2) 

lämnar klagomål om sitt missnöje till företaget, (3) sprider Negative Word of Mouth (NWOM), 

dvs konsumenten sprider sin dåliga erfarenhet vidare till andra konsumenter (Noort, Willemsen, 

Kerkhof & Verhoeven 2015; Noort & Willemsen 2012).  

 

Allt fler konsumenter förmedlar sitt missnöje och klagomål via sociala medier idag, då det är 

ett lättillgängligt, effektiv och snabbt sätt att sprida den dåliga upplevelsen till företaget eller 

till andra konsumenter. Att sprida NWOM online kan exempelvis innebära att en konsument 

kommenterar negativa kommentarer på sociala medier eller uttrycker någon form av negativ 

kritik på sociala medier om ett företag, varumärke, produkt eller tjänst. NWOM online kan 

följaktligen ge en negativ effekt av företagets image, och kan påverka andra konsumenter 

negativt genom att potentiella konsumenter avstår från att köpa (Noort, Willemsen, Kerkhof & 

Verhoeven 2015; Noort & Willemsen 2012). För att förhindra missnöjda konsumenter till att 

sprida vidare den dåliga upplevelsen till andra och minimera risken till att nå en större publik 

online, har företag börjat att implementera och integrera en form av relationshantering i sin 

verksamhet. Syftet är hantera och övervaka NWOM online, genom att ingripa vid eventuella 

diskussioner och konflikter online som kan initiera till NWOM eller är NWOM (ibid).  

 

En strategi som företag kan tillämpa för att hantera NWOM på sociala medier är genom 

Webcare (Noort & Willemsen 2012). Webcare ses, utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv som ett verktyg inom marknadskommunikation och 

används som ett stöd för kundrelationer och varumärkeshantering. Figur 2 nedanför visar en 

modell som illustrerar syftet med webcare och inom vilka organisatoriska områden det berör. 

Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) förklarar att webcare handlar främst om 

kundrelationer, såsom kundvård och kundservice (customer care). I första hand ska webcare 

hantera möjliga problem som konsumenterna upplever med en produkt eller tjänst, och därefter 

ge bästa möjliga service och lösning till kundens tillfredsställelse. Syftet är att stoppa de 

negativa kommentarerna, i förhoppning om att kunderna kommenterar med positiva 

kommentarer om dess nöjdhet gällande hur företaget har bemött kundens missnöjdhet eller 

klagomål. Att transformera den negativa upplevelsen, dvs de negativa kommentarerna till en 

positiv upplevelse och positiva kommentarer kan göras genom webcare. 
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Figur 2 Organisatoriska områden webcare berör 

 
Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) förklarar också att webcare kan påverka ett 

företags rykte både direkt och indirekt. När ett företag, med hjälp av webcare hanterar en 

diskussion, konflikt eller ett klagomål direkt med en part blir det samtidigt observerat av andra 

användare. Eftersom de aktiviteter som sker på sociala medier är offentligt och når en stor 

publik, kan dessa observatörer bli influerade av företagets hantering och kan därefter skapa en 

egen uppfattning om företag.  

 

Vidare beskriver Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) att webcare används inom 

public relations (PR), genom att företag använder sociala medier som ett verktyg för att både 

hantera och återställa eller vårda sitt varumärkes rykte och relation till sina kunder och aktörer 

med att ingripa i negativa kommentarer före det eskalerar. Det tredje stödet webcare hanterar 

är inom marketing (se Figur 2). Det tillför information och insyn utifrån kundernas perspektiv, 

genom att de kommenterar sina synpunkter om varumärket, produkterna eller tjänsterna, och 

kan därefter nyttja det i förbättringssyfte (ibid).  

 

Webcare är den hanterings-strategin som företag använder för att ta åtaganden mot NWOM, 

genom att engagera sig i interaktioner online om konsumenters klagomål med återkoppling av 

information. Beroende på hur ett företag hanterar olika diskussioner och konflikter, resulterar 

strategierna i olika former av respons från konsumenterna (Lee & Song 2010; Noort, 

Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015). Om hanteringen av ett klagomål inte tas väl emot av 

den som framförde kommentaren eller/och bland övriga användare på plattformen, kan strategin 

[webcare] göra mer skada än nytta på företagets image och rykte (Noort, Willemsen, Kerkhof 

& Verhoeven 2015). Rädslan för den reaktion leder till att många företag väljer att inte hantera, 

det vill säga inte svara på klagomål. Nackdelen med att inte svara, vilket också är ett 

tillvägagångssätt kan leda till att de som har kommenterat och observatörer på plattformen kan 

få en uppfattning av att företag inte bryr sig om användarna och deras synpunkter. Denna form 

av hantering kan följaktligen skada företaget ännu mer (Noort, Willemsen, Kerkhof & 
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Verhoeven 2015). Vidare har Lee och Song (2010) också studerat effekterna med webcare, och 

förklarar att företag som bemöter kommentarer med ett anpassat svar får en bättre respons, då 

konsumenterna värderade företaget högre än vid de tillfällen som företaget valde att inte svara.  

 

Likt den informerande strategin av Dineva, Breitsohl och Garrod (2017), har Lee och Song 

(2010) definierat en responsstrategi som ett sätt för proaktiva åtgärder eller korrigerande 

åtgärder på negativa händelser för att återställa företagets positiva image. En responsstrategi 

kan hanteras i en defensiv form, där organisationens intresse prioriteras, samt i en 

tillmötesgående form, där aktörers klagomål behandlas med förtur. En defensiv form används, 

enligt Lee och Song (2010) i konflikter för att hantera företagskriser, såsom olyckshändelser, 

skandaler och produkt-säkerhetsincidenter. Den strategin skiljer sig från tillmötesgående 

strategier, som innefattar någon form av ursäkt, kompensation eller korrigerande åtgärder. Lee 

och Song (2010) förklarar att konsumenterna förväntar sig ett tillmötesgående svar från 

företaget i de konversationer där konsumenterna uppfattar att företaget ansvarar för de negativa 

händelserna. Vidare menar Lee och Song (2010) att denna metod är fördelaktig på så sätt att 

det upplevs som tillräckligt för att återställa konsumenternas positiva inställning och förtroende 

till företaget, och därmed ökar det sannolikheten för framtida köp.  

 

En defensiv strategi kan användas om ett företaget nekar ansvar för negativa händelser eller 

flyttar skulden till någon annan part. Dessa strategier kan vara användbara när källan till 

problemet är svårt att identifiera (Lee & Song 2010). Riskerna med att använda en defensiv 

strategi i form av att neka organisatoriskt ansvar för de negativa händelserna kan eskalera 

problemet och leda till skador på företaget. Vidare förklarar Lee och Song (2010) att personer 

som upplever orättvisa söker efter fysisk eller psykisk gottgörelse. Responsen från de olika 

strategierna kan således även se olika ut beroende på den underliggande betoningen i 

kommentarerna. Al-Deen och Hendricks (2013) har studerat olika trender för hur företag 

kommunicerar med sina användare på sociala mediet Facebook. Hur företag väljer att 

kommunicera och vilken betoning de har i sina kommentarer resulterar antingen av en negativ, 

neutral eller positiv respons från övriga användare. Studien visade, om ett företag använder en 

neutral eller positiv betoning i sin respons på en negativ kommentar resulterar det ofta i en 

neutral eller positiv respons från användaren (Al-Deen & Hendricks 2013).  

 

Ytterligare en strategi, likt den oengagerade strategin av Dineva, Breitsohl och Garrod (2017), 

beskriver Lee och Song (2010) en ny strategi: ingen åtgärd som avser metoden för att inte 

lämna någon saklig kommentar eller vidta några åtgärder som företag. Författarna förklarar att 

strategierna används när företag upplever sig mindre ansvarsfulla, när det inte finns någon större 

skuld eller när det finns stora möjligheter att olämpliga svar kan leda till allvarliga brott. Denna 

strategi samt den oengagerade strategin kan anses godtagen av personer med starka gynnsamma 

känslor till företaget. Däremot att inte svara en kommentar kan skapa NWOM om företaget som 

i sin tur kan skada företaget. 
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2.5.1 Hantering av negativa kommentarer på sociala medier och effekter på 
varumärkeslojalitet inom CSR genom en ökad servicekvalitet 

 

Tidigare har vi presenterat olika strategier för att bemöta konflikter som uppstår på sociala 

medier, hur och varför de ska besvaras, samt att kommentarerna kan sprida dåligt rykte om 

företaget (NWOM). För att förstå vilka effekter som negativa kommentarer på sociala medier 

ger så förklarar Grégoire, Salle och Tripp (2015) olika former av kommentarer som gör mer 

skada på företaget, samt strategier för hur företag på bästa sätt ska bemöta dessa för att uppnå 

en god servicekvalitet. Därmed kommer vi att presentera en modell om vilka kommentarer som 

är mer och mindre skadliga för ett företag och därefter en modell för att bemöta och hantera 

dessa.   

  

 
Figur 3 Olika steg för konsumenternas klagomålsprocess (Grégoire, Salle & Tripp 2015)  

 

Personer som kommenterar på sociala medier, söker i många fall någon form av kompensation. 

Enligt Grégoire, Salle och Tripp (2015) finns det olika typer av klagomål som konsumenter 

kommenterar på sociala medier men med olika anledningar. Ett vanligt klagomål enligt 

Grégoire, Salle och Tripp (2015) kan vara att kunden kontaktar företaget via sociala medier för 

att få kompensation vid exempelvis en trasig produkt (directness). Om en kund känner sig 

tillfredsställd med den service som de har fått, är det en bra möjlighet för företag om kunden 

skriver om sin positiva upplevelse på sociala medier, då det för företaget en positiv publicitet 

(boasting). Det finns däremot även klagomål på sociala medier som kan skada ett företag. När 

en en kund lämnar en negativ kommentar på sociala medier kan det bero på som tidigare nämnt 

att hen har haft en dålig erfarenhet av företaget. Det är i dessa fall som NWOM kommer in i 

bilden, då en konsument talar illa om företaget i sitt sociala nätverk utan att adressera det direkt 

till företaget (badmouthing). Denna strategi blir enligt Grégoire, Salle och Tripp (2015) en farlig 

strategi för företaget eftersom informationen sprids på kort tid till en stor målgrupp. Författarna 

berättar även att kommentarer som klassas som emotioner vilket kan vara ilska, sorg och glädje 
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är kommentarer som sprids mest. När en kommentar är betonad med ilska har den enligt 

Grégoire, Salle och Tripp (2015) som störst spridning på sociala medier. Efter att företag har 

misslyckat dubbelt upp i kombinationen av ett misstag inom service och en misslyckad 

återhämtning eller bra kompensation. Efter denna dubbla avvikelsen (doubble deviation) så 

fortsätter kunder att söka efter att få någon form av ersättning, vilket nästa steg är genom att 

skvallra till en tredje part och det söker de online som exempelvis via konsumentbyråer 

(tattling). Att söka sig till denna form av organisation är oftast om en konsument känner att de 

behöver någon form av kompensation snarare än någon form av hämnd mot företaget. 
 

Två av de farligaste strategier som kunder och användare på sociala medier använder på sociala 

medier är när de vill uppröra ett företag genom att sprida dåliga rykten via andra plattformar 

eller medier (spite). Eftersom sociala medier är offentliga och många personer kan komma åt 

informationen så kan även en tredje part göra det, vilket kan vara ett annat företag. En av de 

sista strategierna som Grégoire, Salle och Tripp (2015) berättar om är när konkurrenter nyttjar 

ett annat företags misslyckande på sociala medier, exempelvis genom att visa deras arbetssätt 

(feeding the vultures).   

 

När ett klagomål är identifierat enligt modellen ovan (Figur 3), finns det även 

rekommendationer för hur ett företag ska svara i ett sätt som passar för situationen och vilken 

typ av situation som uppstår. Metoderna för varje respons visas i en sammanfattning i figur 4 

för de sex klagomålen som visas på nästa sida. 
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Figur 4 Rekommendationer för hur företag ska bemöta olika typer av klagomål (Grégoire, Salle & Tripp 

2015) 

 

För det första klagomålet (directness) finner författarna rekommendationerna att besvara 

klagomålet så fort som möjligt. Även om denna typen av klagomål inte utgör något starkt hot 

mot företaget eftersom det oftast handlar om enkla problem som en trasig produkt. Däremot 

rekommenderar författarna att svara på klagomålet så snabbt som möjligt för problemet kan 

annars leda snabbt in till en dubbel avvikelse (double deviation), alltså att företaget har 

misslyckats att bemöta konsumenten i första steget av problem och det övergår därmed till att 

bli ett större problem än tidigare när det inte har blivit hanterat. Strategin för (boasting) är 

däremot ingen strategi som kan leda till en dubbel avvikelse, då konsumenterna får möjligheten 

att berömma företaget för hur de blev bemötta. Strategin för företag att bemöta denna typ av 

kommentarer är att låta konsumenterna själva kommenterar om den positiva upplevelsen de 

hade, och därefter får även resten av medlemmarna på Facebooksidan beslut om det var ett bra 

bemötande. Klagomålet (badmouthing) är inte heller troligt till att övergå till dubbel avvikelse 

men har en stor påverkan på ett företags hanteringsstrategier online. Framförallt är det en 

strategi som innebär att det sprids NWOM om företaget. Eftersom de konsumenter som skriver 

denna typ av kommentarer online söker enligt författarna oftast inte någon form av 

kompensation, då de inte tar någon direkt kontakt med företaget. De är därför oftast 

omotiverade till att ta emot någon form av kompensation. Strategin som författarna 

rekommenderar i denna situation är att företagen tar kontakt med konsumenten i ett personlig 

meddelande och därefter informerar andra konsumenter på deras sociala medier om vilket 

resultat som det gav både om det är positivt eller negativt.  

 

Strategier för att hantera klagomål som tattling, spite och feeding the vultures är de strategier 

som är mest angelägna för företag att lära sig i den mån av konsekvenser som dessa strategier 
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kan ge företag i form av dåliga rykten. Efter att konsumenter har i detta fall upplevt en dubbel 

avvikelse i besvikelse, så förväntar sig oftast konsumenter, enligt Grégoire, Salle och Tripp 

(2015) någon form av reparation, både från en tredje part (tattling), någon form av rättvisa 

(spite) eller att ett annat företag kan utnyttja situationen (feeding the vultures). Förutom att dessa 

klagomål bör hanteras så snabbt som möjligt, berättar författarna att konsumenterna bör oftast 

kontaktas privat och företagen bör vara noggranna med att ge en kompensation för besväret. 

Även om många konsumenter i dessa fall inte är villiga att ta emot någon form av kompensation 

kan företag kommentera problemet publikt i form av ett inlägg där de presenterar problemet, 

om de har erbjudit någon form av kompensation och att de kommer göra allt för att det inte 

hända igen.  

 

Även om dessa strategier är anpassade till hur företag bemöter negativa kommentarer på sociala 

medier, så finns det studier från Hongwei och Yan (2011) som har undersökt effekten av service 

inom ämnet CSR. Att möta olika typer av klagomål och dåliga kommentarer online ses som en 

viktig del inom marknadsföringen och företagens relationer med sina kunder. Som tidigare 

nämnt, inom teorier för varumärkeslojalitet väljer konsumenter att köpa produkter från ett visst 

märke när hen upplever ett värde för den kompensation de har gett för produkten (Mao 2010). 

Hongwei och Yan (2011) förklarar vidare att syftet med varumärkeslojalitet är att skapa tydliga 

associationer till varumärket, vilket både inkluderar associationer till CSR och till företaget. 

Författarna förklarar vidare att CSR bör inkludera i alla företagsstrategier då det har visat att ha 

positiva fördelar att involvera socialt ansvar (CSR) i sin marknadsföring. Däremot menar 

Hongwei och Yan (2011) att det finns många studier som menar att marknadsföra om sitt CSR- 

arbete har positiva fördelar, men det är inte många som har undersökt sambandet mellan 

varumärkesuppbyggande av CSR och vilken servicekvalitet som företagen erbjuder sina 

kunder. Med servicekvalitet menar författarna att ge en god kundservice kan leda till en bättre 

kundupplevelse, tillfredsställelse, lojalitet och relation till sina kunder. Studien lyfter därmed 

vilken effekt som marknadsföring av CSR har på kundlojalitet, varumärkes identifikation och 

kundtillfredsställelse men lyfter även vikten av en god servicekvalitet kan ha en god effekt på 

relationen med företagets kunder genom varumärkeslojalitet och kundtillfredsställelse.  

 

I studiens resultat kommer författarna fram till att CSR associationer till ett företags produkter 

kan vara mindre konsistenta än vad tidigare studier har kommit fram till. En intressant del i 

studien av Hongwei och Yan (2011) visade däremot att även om CSR och en god 

servicekvalitet, har båda strategierna en betydande effekt på kundnöjdheten. Studien visade 

även att en ökad servicekvalitet har större effekt än varumärkesuppbygganden av CSR på 

varumärkeslojalitet. Framförallt menar författarna att CSR går inte stödjas genom en ökad 

servicekvalitet, utan CSR bör vara kopplat till företagets strategier genom att ta socialt ansvar i 

produkttillverkning och liknande (Hongwei & Yan 2011). Därmed menar författarna även att 

varumärkeslojalitet är nära kopplat till en persons självuppfattning, vilket även tidigare studier, 

enligt Lee, Capella, Taylor, Lou och Gabler (2014) beskriver kundlojalitet genom Social 

Exchange Theory (SET) där utbytet mellan konsumenter och företag handlar om värdet som 

kan nära kopplas till Hongwei och Yan (2011) genom att självuppfattningen grundar sig i värdet 

i att köpa en produkt som kunden upplever att den stärker den etiskt och moraliskt sociala bild 

av sig själv.  
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3 Metod  

3.1 Forskningsdesign och metodval 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och observera relationshanteringsstrategier, dess 

respons samt utmaningar företag inom kosmetikabranschen har vid CSR-kommunikation på 

sociala medier [Facebook]. Utifrån studiens syfte ansågs en kvalitativ netnografisk studie vara 

mest lämpad (Kozinets 2010; Berg 2015). Definitionen netnografisk studie innefattar en 

dubbelhet då det verkar som en sammanskrivning av internet och etnografi. Metoden etnografin 

innebär är att läsa eller skriva om folk i deras sociala liv och/eller kulturella liv. Det som skiljer 

en etnografisk studie från en netnografisk studie är att netnografi studera personer i deras sociala 

och/eller kulturella liv online (internet), vilket passar väl in på denna studie då studiens 

forskningsfält är på sociala medier (Berg 2015; Kozinets 2010). 

  

Netnografisk forskning kan generera en hel del empiriskt material då det finns tillgång till stor 

mängd datamaterial. Likt traditionell etnografi är det näst intill omöjligt att beskriva allt som 

sker inom en viss kontext, därmed kräver en netnografisk studie, såväl som en etnografisk studie 

tydliga avgränsningar vid insamling av datamaterial (Ahrne & Svensson 2015).  Då denna 

studie är en kvalitativ netnografisk studie med avgränsning till kosmetikabranschen har studien 

därefter avgränsats till två kosmetikaföretag; L’Oréal Paris och The Body Shop. Vidare har 

studien avgränsats till att undersöka Facebook med inriktning Facebooksidor, där respektive 

kosmetikaföretags svenska Facebooksida studerades. 

  

Det insamlade materialet bestod av arkivdata i form av kommentarer från publicerade inlägg 

på kosmetikaföretagens Facebooksida. Insamlingen av inläggen representerar en systematisk 

insamling i direkta observationer med rollen som icke-deltagande observatörer. Fördelen med 

icke-deltagande och direkta observationer är att de ger ett mer naturligt och diskret resultat, 

medan ett deltagande beteende kan tendera till att ändra eller begränsa socialt oönskat beteende 

(Bryman & Bell 2017; Ahrne & Svensson 2015). Nackdelen med icke-engagerande och direkta 

observationer är att det utesluter möjligheten till att ställa följdfrågor till användarna och 

företagen på Facebooksidorna, som hade kunnat generera till en djupare förståelse kring 

användarna, samt företagens perspektiv kring CSR, som möjligtvis hade kunnat göras vid en 

djupgående intervju. Däremot var denna studie av en kvalitativ deskriptiv ansats med en 

komparativ analys, och krävde därmed inte en sådan djupgående förståelse då studiens syfte är 

att undersöka och observera strategier, dess respons och utmaningar (Bryman & Bell 2017). 

Eftersom studien var designad med ett kvalitativt angreppssätt antar designen en form av en 

flerfallsstudie mellan två kosmetikaföretag; L’Oréal Paris och The Body Shop. Det tillämpades 

därmed en komparativ design med ett kvalitativt angreppssätt. En komparativ design kan 

implementeras både inom kvalitativa och kvantitativa studier, men i denna studie strävade 

författarna efter den kvalitativa karaktären för att förstå skillnaden mellan flera fall, istället för 

att mäta ett enstaka fall. Den komparativa designen användes i syfte med att observera och 

därefter analysera den respons företagens strategier medför, samt möjliga utmaningar företagen 

har inom CSR-kommunikation på Facebooksidorna (Berg 2015; Kozinets 2010; Bryman & Bell 

2017). 
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3.2 Urval  

 

För att observera relationshanteringsstrategier och dess respons på sociala medier valdes 

Facebook som det sociala nätverket att studera ifrån. Det som skiljer Facebook från andra 

sociala medier är det är den mest attraktiva plattformen för marknadskommunikation bland 

företag. En av de vanliga marknadsföringsstrategierna inom marknadskommunikation är att 

använda och skapa Facebooksidor, även känt som virtual brand communities (VBC). Dessa 

Facebooksidor, det vill säga virtual brand communities är sidor som är kopplade till ett företags 

varumärke och är en plats där företag kan förmedla information, engagera sig med kunder samt 

bygga och stärka sitt varumärke. Följaktligen får företagen inblick i konsumenternas beteende 

som de kan nyttja (Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Habibi, Laroche & Richard 2014). 

Kozinets (2011) förklarar att Facebooksidor skapar möjligheter för individuell kommunikation 

mellan företaget och konsumenter, vilket skapar ett stort engagemang bland konsumenter. 

Undersökningar från Statista (2018a) visar också att 81 procent av den svenska befolkningen 

använder sociala medier, där Facebook är den mest använda medieplattformen. Facebook har 

öppnat upp ett socialt nätverk där användarna har möjlighet att interagera med andra användare, 

exempelvis genom att dela information, bilder, texter, videos med andra användare (Statista 

2018b). Därför ansågs Facebooksidor vara en lämplig plattform att använda som forskningsfält 

för att studera och observera företagsstrategier, responser och utmaningar inom CSR (Habibi, 

Laroche & Richard 2014; Lee 2016). 

 

Denna studie har vidare valt att studera två stora och välgrundade företag; L'Oréal Paris och 

The Body Shop. Dessa två kosmetikaföretag är väletablerade inom branschen och det finns en 

rad argument till för varför dessa två används som studieobjekt. L'Oréal Paris är världens största 

kosmetika- och hudvårdskoncern, och de är ett företag som marknadsför sig som ett “low-end”- 

företag, det vill säga att de säljer lågprisprodukter, samt att deras vision och värderingar är att 

erbjuda skönhet för alla och till alla världen över. Vidare har de även ett varierat produktutbud 

då de erbjuder kosmetika, hudvård och hårvård, vilket resulterar i en enorm kundbas då de 

täcker stora segment (Loreal-finance 2017). The Body Shop, till skillnad från L'Oréal Paris, 

marknadsför sig som ett etiskt företag och varumärke, och grundades med ett perspektiv att en 

verksamhet kan verka för en bättre värld för människor, djur och miljö. The Body Shop tar 

ställning mot orättvisor och verkar för en rättvis handel samt för mänskliga såväl som djurens 

rättigheter. De erbjuder kosmetiska produkter, hudvård och hårvård (The Body Shop 2019).  

 

En annan intressant aspekt är att dessa två företag har ingått i samma koncern, dvs. 

L'Oréalkoncernen. Däremot lämnade The Body Shop L'Oréalkoncernen år 2017, och ingår idag 

i en koncern med två andra varumärken (Natura och Aesop) som delar samma etiska 

värderingar för att skydda och berika vår planet (The Body Shop 2019; Wiechel 2017).  

 

Företagens strategiska skillnader i sin marknadskommunikation och varumärkesuppbyggande 

är ytterligare ett argument till varför dessa två företag inom kosmetikabranschen är intressanta 

att jämföra, och det är på grund av deras marknadsposition och varumärkesprofiler (Statista 

2019a; Statista 2019b), samt de perspektiv och strategier företagen har inom CSR. Möjligtvis 

hade vi kunnat jämföra fler företag inom kosmetikabranschen, men det som gör denna studie 
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intressant är att två stora företag inom samma bransch och har tidigare ingått i samma koncern, 

kommunicerar CSR på olika sätt med anledning av deras olika inriktningar inom CSR (Jones 

2010; The Body Shop 2019; Wiechel 2017; Loreal-finance 2017).   

 

För att studera företagens strategier, responser och utmaningar inom CSR, har denna studie valt 

att observera företagens generella Facebooksida. Lee (2016) utvecklar att ett företag som 

kommunicerar CSR via sin generella Facebooksida, det vill säga den Facebooksida som 

företaget använder för varierande ändamål såsom att informera sina kunder och publicera 

reklam, ger ett signifikant bättre rykte, än vid kommunikation via en specifik CSR inriktad 

Facebooksida. Med den anledning valde vi i denna studie att observera den generella 

Facebooksidan.  

 

De valda Facebooksidorna genomgick även en urvalsprocess, som var grundat på sex kriterier. 

Urvalskriterierna syftar till att företagets Facebooksida är “relevant” och “väsentlig” för denna 

studie, vilket innebär att Facebooksidan tillhör ett företag inom kosmetikabranschen och som 

på något sätt hanterar diskussioner inom CSR. Det ska också förekomma “aktiviteter”, 

”interaktion och samspel” på sidan, samt erhålla ”heterogena användare” och ”rikligt 

material/information”. Ytterligare kriterier var att det är företaget som är ansvarig för det 

innehåll och aktiviteter som förekommer på Facebooksidan (Habibi, Laroche & Richard 2014). 

3.3 Datainsamling 

 

Då en netnografisk studie kan genererar en hel del empiriskt kräver det tydliga avgränsningar 

vid insamling av datamaterial. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det är viktigt att 

särskilja tre olika slag av empiriskt material vid en nätbaserad datainsamling. Den första klassas 

som arkivdata och syftar till data som samlats in från tidigare konversationer, där forskarna inte 

medverkande, det vill säga det som företrädesvis samlats in i ett inledande skede. Den andra 

klassificeringen handlar om framkallade data, som är framtagna genom interaktion i berörande 

gemenskapens medlemmar, exempelvis genom intervjuer online, kommentarer, blogginlägg 

etc. Den tredje och sista klassificeringen hävdar till utförande av fältanteckningar i samband 

med observationer av gemenskapen, medlemmarna samt reflektioner kring upplevelsen av 

deltagandet av gemenskapen och observationen (ibid).  

 

Utifrån de ovannämnda klassificeringar har datainsamlingen för denna studie utgått först och 

främst från arkivdata, då de insamlade primärdata är hämtad från L’Oréal Paris och The Body 

Shops svenska Facebooksida. Det insamlade datamaterialet var i form av inlägg som var 

publicerade på företagens Facebooksidor. Dessa inlägg omfattade kommentarer från företagen 

och Facebookanvändare inom kontexten av CSR. De valda inläggen som samlades in uppfyllde 

även något av de följande sex kriterierna: “relevans”, “väsentlighet”, “aktivitet”, ”interaktion 

och samspel” ”heterogena användare” eller ”rikligt material/information”, i syfte med att få ett 

sådant fylligt material som möjligt, samt att strukturera och skilja innehållet i inläggen åt 

(Habibi, Laroche & Richard 2014). De utvalda inläggen sparades därefter som skärmbilder 

(skärmdumpar). Genom att spara ner inläggen underlättade det analysen av det empiriska 

materialet, samt att den insamlade data var i sin ursprungliga form, utan extern påverkan och 
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möjlig korrigering från användarna. I samband med insamlingen av inläggen gjordes 

fältanteckningar med avsikt att enklare strukturerar och hantera det empiriska materialet.  

 

Det insamlade datamaterialet var publicerat under perioden januari 2017 - maj 2019 och vi 

undersökte totalt 779 inlägg från båda företagens Facebooksidor. Av de 779 inlägg innehöll 

104 stycken konversationer om CSR, vilket motsvarar 13 procent av de totala inläggen som 

undersöktes. Från L’Oréal Paris svenska Facebooksida undersöktes 93 inlägg, där 22 inlägg, 

vilket motsvarar 24 procent innehöll konversationer med CSR-diskussioner. Från The Body 

Shops svenska Facebooksida undersöktes 686 inlägg, där 82 inlägg, det vill säga 12 % 

omfattade konversationer med CSR-diskussioner. L’Oréal Paris publicerade färre inlägg än The 

Body Shop under perioden januari 2017 - maj 2019, och är därmed anledningen till varför det 

skiljer sig i antalet inlägg mellan företagen. Inlägg som var publicerade under åren 2017-2019 

var särskilt intressanta att studera då båda företagen under denna period har haft ett ökat intresse 

för CSR. År 2017 startade L’Oréal sitt program “Sharing beauty with all” med fokus på hållbara 

och miljövänliga förpackningar och naturliga ingredienser (L’Oréal 2017). Under 2016 startade 

The Body Shop ett femårs ansvarstagande program “Enrich not Exploit™”, med ambition om 

att bli världens mest etiska och hållbara företag (The Body Shop 2017). En ytterligare intressant 

aspekt var att The Body Shop år 2017 lämnade L´Oréalkoncernen, och bildade en koncern 

tillsammans med två andra varumärken som delar samma etiska värderingar, Natura och Aesop. 

Detta skifte har, i det empiriska materialet märkts av (The Body Shop 2019; Wiechel 

2017). Den netnografiska undersökningen bestod av insamling av datamaterial, transkribering 

av skärmdumpar, fältanteckningar, kodning av teman och analysering.  

 

3.4 Analysmetoder 

 

Analys av det empiriska materialet gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys och innebär en 

beräkning av upprepade termer eller faktorer som uppkommer från ett urval av källor, i detta 

fall från Facebookinläggen. En innehållsanalys var till fördel att använda då det innebär ett 

sökande efter bakomliggande teman i det empiriska materialet som kan lyfta replikerbara och 

valida slutsatser, inom kontexten av CSR och etisk kosmetika (Bryman & Bell 2017; Jones 

2010).  

 

Innehållsanalysen genomfördes stegvis, först utfördes det en tematisk innehållsanalys, genom 

att samla in inlägg med konversationer från respektive Facebooksida, som berör inom ämnet 

CSR, samt etiska aspekter inom etisk kosmetika, såsom djurförsök, miljöaspekter, mångfald 

etc. (Eleven 2019; Jones 2010). De ämnen som identifieras inom CSR och etisk kosmetika 

presenteras i avsnitt 4. Resultat och analys. Därefter gjordes en innehållsanalys av de 

konflikthanteringsstrategier som båda företagen använder i diskussioner och konflikter om CSR 

och etisk kosmetika.  

 

Analysmetoden i vår studie är lik Dineva, Breitsohl och Garrods (2017) studie som observerade 

olika former av konflikthanteringar som uppstår mellan konsumenter på Facebooksidor. Vår 

studie tillämpar därmed en liknande observationsmetod då analysen har observerat och sedan 
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tematiserat olika strategier företagen använder vid CSR-diskussioner. Det som skiljer vår studie 

åt från Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) är att strategierna appliceras på både konflikter och 

diskussioner mellan konsumenter, samt mellan företaget och konsumenter. Vidare anser vi, 

utifrån vår studies syfte och CSR-perspektiv att Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) studie 

brister då de inte studerar responsen, det vill säga vilken respons som konsumenterna får från 

företagens konflikthanteringsstrategier. Till skillnad från Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) 

observerar och undersöker denna studie även vad för respons de observerade strategierna 

medför. Analysmetoden har därmed kompletteras med en responsstrategi, likt studien av Lee 

och Song (2010) för att analysera bakomliggande motiv till företagets strategier, så som 

proaktiva åtgärder eller korrigerande åtgärder för att återställa företagets image. Eftersom 

tidigare studier har påpekat att företags proaktiva kommunikationsstrategier kan generera 

positiva CSR-uppfattningar gentemot ett varumärke, kan det vara fördelaktigt att utifrån ett 

varumärkesperspektiv observera hur ett företag använder sociala medier i syfte med att bygga 

relationer (Singh 2016). 

 

För att analysera responsen och möjliga konsekvenser som strategierna medför, har 

analysmetoden följt studien av Al-Deen och Hendricks (2013).  Deras studie undersöker 

företagskommunikation på Facebook, där betoningen i kommentarerna från både konsumenter 

och företag är det centrala fokusen. Denna studie undersöker därmed betoningarna i 

kommentarerna, det vill säga hur ett företag väljer att kommunicera och vilken betoning de 

använder i sina kommentarer i sin respons till övriga användare [konsumenter], och vice versa.  

 

Ytterligare har denna studie tillämpat en komparativ analysmetod vid analys av responserna. 

Då vi observerar L’Oréal och The Body Shop är denna studie en flerfallsstudie och metoden 

för att analysera dessa företag är densamma, med en komparativ analysmetod. Den komparativa 

metoden handlar om att studera två olika kontrasterande fall för att få en bättre förståelse för en 

viss sociala företeelse (Bryman & Bell 2017). Utifrån denna studie jämförs företagens 

responser från de observerade strategierna företagen använder i syfte med att undersöka 

effekterna, genom att jämföra betoningar i kommentarerna och responserna vid CSR-

kommunikation (Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015; Al-Deen & Hendricks 2013; 

Lee & Song 2010). 

3.5 Etiskt övervägande 

 

Vid användning av internet och sociala medier för att undersöka och observera 

hanteringsstrategier inom CSR gjordes det ett etiskt övervägande för vald information att samla 

in (Bryman 2011). De Facebooksidor som studerades erhöll en tydlig policy i att informera sina 

användare om sidans offentlighet och att den information som publiceras av dess användare är 

offentlig. I bedömningen av att säkerställa att informationen från plattformen var användbar, 

utifrån ett etiskt perspektiv användes riktlinjer som; att informationen är lättillgänglig, 

interaktionen är tillgänglig utan lösenord och inte känslig och att inga policys förbjuder 

användningen av innehållet på virtual brand communityn på Facebook, och kan användas i 

studier (Pace & Livingston 2005). Med hänsyn till studieobjektens omedvetenhet om 

författarnas roller som icke-deltagande observatörer har även samtliga insamlat material 
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presenteras med hänsyn till användarnas anonymitet, genom att censurera deras namn och 

bilder. 

3.6 Studiens kvalitetskriterier 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att vid en kvalitativ studie bör ett antal kvalitetskriterier tas 

i beaktning, med avseende att studien är av god kvalitet. Kvalitetskriterier syftar till att studien 

är av trovärdighet och äkthet. Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att kvalitetskriterier 

består av fyra delkriterier; (1) tillförlitlighet, (2) konfirmering, (3) pålitlighet och (4) 

överförbarhet. Tillförlitligheten i denna studie refererar till att det empiriska resultatet är en 

trovärdig beskrivning av den sociala verkligen som studeras. Detta har gjorts genom 

skärmdumpar och transkribering av det empiriska materialet för att bevara tillförlitligheten och 

trovärdigheten i materialet, utan möjliga korrigeringar från företagen eller Facebook-

användarna som kan påverka resultatet. Kriteriet, konfirmering handlar om att forskarna agerat 

i god tro, och att inte medvetet, låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

utförandet. Däremot kan tolkningens perspektiv se olika ut beroende på observatörens tidigare 

erfarenheter och perspektiv (Bell & Nilsson 2006; Bryman & Bell 2017). Studiens resultat kan 

således ha influerats av intentionen i författarens perspektiv, vilket är något som är av 

medvetande. Med detta uppnås även det tredje kriteriet, pålitlighet, då forskarna antar ett 

granskande synsätt vid bedömning av hela undersökningen för att bedöma kvaliteten av studien. 

Pålitligheten leder sedan till det fjärde kriteriet, överförbarhet som syftar till att om det går att 

överföra resultatet från en studie och applicera det på andra miljöer eller företag. Merriam 

(1994) betonar också att det är viktigt att förstå den utsträckning ett resultat från en viss typ av 

studie är lämplig att tillämpa i andra situationer än den undersökta studien, och hur 

generaliserbart det kvalitativa resultatet är på andra områden. Därmed kan avgränsningen i 

denna studie skapa möjligheten att koppla CSR-kommunikationen till ett varumärke inom en 

viss kontext. Det innebär att resultatet i denna studie kommer även att kunna slås fast på en 

annan bransch utöver kosmetikabranschen.   
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4 Resultat och analys 
 

Detta kapitel ämnar till att redogöra det empiriska materialet som genererats via insamlade 

inlägg och konversationer från L’Oréal Paris svenska Facebooksida och The Body Shops 

svenska Facebooksida. Den insamlade empirin, det vill säga de insamlade inläggen och 

konversationerna erhöll diskussioner och konflikter mellan olika aktörer (L’Oréal och The 

Body Shop, samt övriga användare på Facebooksidorna). Efter att ha genomfört en tematisk 

innehållsanalys av konversationerna och inläggen på Facebooksidorna har olika ämnen inom 

CSR och etisk kosmetika identifierats på respektive Facebooksida. De ämnen som 

identifierades var: djurförsök, miljöaspekter, mångfald, socialt arbete och ideal. Se Tabell 1 

nedan för en beskrivning och sammanställning av respektive ämne. Därefter har det empiriska 

materialet, genom observation och analys tematiseras i flera relationshanteringsstrategier, det 

vill säga strategier för hantering av CSR-diskussioner, som både L’Oréal och The Body Shop 

tillämpar inom dessa fem ämnen. 

 
Tabell 1 Identifierade CSR- ämnen 

 

Djurförsök Det mest omdiskuterade ämnet på Facebooksidorna inom CSR och etisk kosmetika är djurförsök, och 

innefattar diskussioner om djurtester på kosmetiska produkter, före och efter tillverkning av kosmetika. 

Majoriteten av diskussionerna på L’Oréals Facebooksida handlar om relationen som L’Oréal har till 

djurförsök, genom diskussioner såsom att L’Oréal säljer produkter till länder som utför djurtester på 

kosmetiska produkter. Exempelvis är försäljning till Kina ett starkt debatterat ämne, då försäljning av 

kosmetiska produkter kräver djurförsök enligt kinesisk lagstiftning, för att det ska säljas på den 

kinesiska marknaden. Diskussionerna resulterar i stor oro bland användarna på Facebooksidan, då 

många anser att L’Oréal stödjer djurförsök, genom att de aktivt väljer att sälja sina kosmetiska 

produkter på den kinesiska marknaden, i vetskap om att det förekommer djurförsök. 
 
Majoriteten av inläggen på The Body Shops Facebooksida, gällande ämnet djurförsök, handlar om hur 

The Body Shops arbetar mot djurförsök. Där de kontinuerligt försöker informera sina konsumenter om 

sitt arbete kring det. Företaget presenterar flera olika kampanjer, väldigt frekvent på sin Facebooksida, 

som visar sitt arbete för att eliminera djurförsök på kosmetiska produkter på marknaden. 

Miljöaspekter Ämnet miljöaspekter lyfter diskussioner kring ingredienser i kosmetiska produkter och dess påverkan 

på miljön. Diskussionerna kan exempelvis handla om naturliga ingredienser såsom icke animaliska 

ingredienser och ingredienser utan plast. Det kan även handla om hållbara förpackningar eller 

förbättrad produkttillverkning för att minimera skadan på miljön. 

Mångfald Ämnet mångfald berör diskussioner om att en mängd individer med olika egenskaper blir exkluderade 

vid tillverkning av olika kosmetiska produkter, såsom foundations, puder och concealers. 

Diskussionerna och konflikterna handlar om att vissa representationer av befolkningen blir 

exkluderade på grund av olika hudtoner och hudfärger. Exempelvis att L’Oréal har valt ett fåtal utvalda 

nyanserna för försäljning på den svenska marknaden. Dessa utvalda nyanser som L’Oréal har valt att 

sälja anses inte vara tillräckligt många nyanser och representativt för hela befolkningen, enligt 

konsumenterna. Därav skapar det både diskussioner och konflikter på L’Oréal Facebooksida. 

Mångfald berör också diskussioner och konflikter om The Body Shops produkter som också utesluter 

produkter anpassade för både ljusa och mörka hudfärger, samt hårprodukter som är exempelvis ämnat 

för afro-afrikanskt hår. 

Socialt arbete Ämnet socialt arbete syftar mestadels till diskussioner kring The Body Shops arbete i Ghana, där de 

har investerat i ett projekt för att stödja afrikanska kvinnliga rättigheter i landet. Diskussioner med 

ämnet socialt arbete handlar exempelvis om hur The Body Shop arbetar med projektet och vilket 

socialt ansvar som företaget tar genom att uträtta projektet 
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Ideal Ämnet ideal berör diskussioner om ett socialt konstruerat ideal om kvinnans utseende (skönhetsideal), 

och majoriteten av diskussionerna syftar till hur L’Oréal presenterar sina kampanjer om deras 

produkter. Vidare syftar diskussionerna till hur konsumenterna tar ställning till L’Oréals synsätt om 

skönhetsideal och kvinnans ställning i samhället. 

 

 

För att analysera strategier som företagen använder, samt hur respektive företag hanterar 

diskussioner och konflikter på sina Facebooksidor har empirin observerat två centrala 

hanteringsstrategier, och kommer därmed att referera till dessa: (1) Verbala strategier och (2) 

icke verbala strategier. Dessa huvudstrategier är framtagna genom en kvalitativ innehållsanalys 

som kategoriserat L’Oréals och The Body Shops relationshanteringar. Framförallt har 

kategoriseringen och observationen av relationshanteringsstrategierna utgått från studierna av 

Dineva, Breitsohl och Garrod (2017), Lee och Song (2010) och Noort, Willemsen, Kerkhof och 

Verhoeven (2015). Vidare har resultatet analyserats med koppling till teorier som etisk 

kosmetika, relationsmarknadsföring, varumärkesteorier, marknadskommunikation, 

relationshantering på sociala medier och webcare, i syfte med att analysera responsen från 

övriga användare då det ses som en konsekvens och effekt av respektive 

relationshanteringsstrategier som företagen använder.  

 

Dispositionen av resultatet presenteras i löpande text från de insamlade konversationen i 

inläggen. För att illustrerar konversationen tillkommer det en initialförkortning för att särskilja 

aktörerna åt. L’Oréal är indikerat med “L”, The Body Shop är indikerat med “B” och övriga 

aktörer, dvs. användarna på Facebooksidan är indikerade med “A”, eftersom vi inte kan fastslå 

om de individer som kommenterar är konsumenter, kunder eller intressenter till företag då vi 

inte vet de bakomliggande intentionerna i kommentarerna. 

 

4.1 Verbala strategier 

 

Ett flertal verbala strategier har observerats och analyserats. Den verbala 

relationshanteringsstrategin innefattar en informerande och responsiv relationshantering, som 

antingen utgår från en defensiv eller tillmötesgående utgångspunkt. 

4.1.1 Informerande och responsiv strategi med defensiv utgångspunkt 

 

Den informerande och responsiva strategin med en defensiv utgångspunkt syftar till att hantera 

diskussioner och konflikter som kan resultera i NWOM eller är NWOM, genom att hantera och 

tillföra med en korrekt och väsentlig information om företaget. Med en defensiv utgångspunkt 

innebär att företagen kommenterar genom att försvara sin organisation med att exempelvis inte 

svara på en fråga tydligt.  Nedan visas en ofta förekommande konversation [inom ämnet 

djurförsök] som uppstår på L´Oreáls Facebooksida, och följaktligen hur L´Oreál hanterar 

diskussioner och konflikter med en informerande och responsiv strategi med en defensiv 

utgångspunkt. 
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Konversation 1 

 
A 1: Fy fan stoppa plågeriet på djur hur fan kan ni leva med er själva på jobbet varje dag?? Det 

är på grund av ER och era kunder detta hemska fortsätter.  
 

L: L´Oreál använder inte djurförsök för att testa varken produkter eller ingredienser, och vi låter 

inte heller någon annan utföra djurtester åt oss. Våra konsumenters hälsa och säkerhet är vår 

högsta prioritet liksom stöd till djurens rättigheter och välmående för att kunna erbjuda säkra, 

effektiva och innovativa produkter till våra konsumenter världen över. L´Oréal har utvecklat en 

rigorös säkerhets - och utvärderings procedur för sina produkter, uppbackat av forskning. Långt 

innan frågan om djurtester väcktes i det civila samhället eller inom reglerande ramverk har 

L´Oréal arbetat för att ta fram nya metoder för att göra säkerhetsbedömningar som inte 

involverar djur. I mer än 30 år har L´Oréalkoncernen investerat i utvecklingen av alternativa 

testmetoder. Ända sedan 1979 har L´Oréal varit pionjär i arbetet med att genom sin laboratorier 

ta fram rekonstruerade hudmodeller (“Episkin”) som ett alternativ till djurförsök och därigenom 

på ett skonsamt sätt kunna utföra de säkerhetstester på våra produkter och ingredienser som 

behövs. L´Oréals “EPISKIN” - en rekonstruerad hud, som godkänts av EU, och en alternativ 

testmetod vi använder sedan 1989 för test av både ingredienser och produkter. L´Oréals 

banbrytande arbete i att ta fram skonsamma alternativa testmetoder, som idag används av stora 

delar av industrin, är en av anledningarna till att vi nominerats till världens mest etiska företag 

2017 (för 8:e året i rad). Mvh L´Oréal  
 

A 2: Ni väljer att sälja era produkter i ett land som kräver djurtester. Därför är ni lika skyldiga 

till detta djurplågeri som Kina är. Pengar är det som driver er och ert snack om djurens 

rättigheter och välmående kan ni dra en vals om någon annanstans. Inte en produkt till från er 

kommer att inhandlas. Det här vill jag aldrig stödja!  

 
L: Hej, L’Oréals mission är “Beauty for all” och syftar till att kunna erbjuda kinesiska 

konsumenter samma urval av produkter som på andra marknader. I det specifika fall med Kina, 

så är det tillsynsmyndigheten i Kina som utför djurtester på kosmetiska produkter som 

producerats utanför Kina, innan de släpps på marknaden. L’Oréal vill förändra detta och arbetar 

därför aktivt och i nära samarbete med Kinesiska myndigheter för att de alternativa metoder 

som vi förespråkar ska, som gjorts i många andra länder, ersätta och därmed ändra lagstiftningen 

för att eliminera djurförsök helt i Kina. Vill du veta mer om det arbete som L´Oréal Research 

gör inom detta, vänligen kontakta Customer Care Center på kontakt@loreal.com Mvh L´Oréal 

Paris   
 

A 3: Lägg av med era automatiska svar! Svara på frågorna som en person och inte som en dator.  

 

I konversationen ovan ser vi vanligt förekommande negativa kommentarer, se kommentarer 

från A1 och A2 i Konversation 1 ovan som sprider NWOM om L´Oréal (Al-Deen & Hendricks 

2013; Lee & Song 2010; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Grégoire, Salle & Tripp 2015; 

Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015). Att bemöta dessa kommentarer med en 

informativ strategi med en defensiv utgångspunkt använder L´Oréal det som ett redskap för att 

försvara sig som företag. Det som gör att L´Oréals svar betraktas som en defensiv 

responsstrategi, är att företaget lyfter ämnet om djurtester på en övergripande nivå. När “Kina” 

inte nämns i kommentaren, kan det tolkas som att de nekar till organisatoriskt ansvar. Eftersom 

källan är svår att identifiera och gör det svårt för övriga användare att tolka vem som egentligen 

bär ansvaret för djurförsöken, därav upplevs denna hantering som en defensiv strategi (Lee & 

Song 2010).  

mailto:kontakt@loreal.com
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En kommentar, likt A2s respons är en reaktion som Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven 

(2015) beskriver inte får hända. L´Oréal har, genom sin hantering misslyckat återställa eller 

vårda sitt varumärkes rykte och relation till sina kunder, samt att den misslyckade hantering är 

publikt vilket kan riskera andra åskådare på Facebooksidan att bli influerade. Den informerande 

och defensiva strategin får negativa effekter, trots att L’Oréal bemöter A2s kommentar med ett 

informativt inlägg med en defensiv respons om företagets värderingar och deras vision om 

“Beauty for all” (Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Lee & Song 2010).  

 

Vidare, en vanlig strategi som L’Oréal tillämpar är att avsluta sina konversationer är genom att 

hänvisa till en annan plattform. Genom att hänvisa övriga användare vidare till Customer Care 

Center, frångår företaget den del av den strategi som Lee (2016) beskriver som effektiv. Det 

vill säga att L´Oréal kommunicerar sitt CSR-arbete via flera plattformar än den generella 

Facebooksidan [L´Oréal Paris]. L´Oréals informativa och defensiva strategi i att hänvisa 

aktörerna vidare skapar istället irritation och frustration i kommentaren hos övriga användare, 

precis det Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) förklarar inom hantering av 

webcare. Om ett klagomål inte tas väl emot bland övriga användare kan hanteringen göra mer 

skada än nytta på företagets image och rykte. Denna form av reaktion från övriga användare 

förekommer i flera konversationer och är vanligt förekommande på L’Oréals Facebooksidan, 

speciellt inom ämnet djurförsök.  

 

En annan vanligt förekommande respons inom samma strategi är kommentarer som “Svara på 

min Fråga, Varför utsätts L´oreal för denna smutskastning och lögner? Det kräver jag/vi 

konsumenter svar på Återigen VÄNLIGEN visa en enda Cruelty Free lista Ni finns 

representerade på!! Tacksam för ett svar”. Vanligtvis inleds dessa diskussioner med ett 

informativt inlägg som i detta fallet följs med en negativ respons, men mynnar sedan ut i att 

L’Oréal väljer att inte fortsätta delta i konversationen, och konversationen avtar. Denna form 

av relationshantering används ofta, i förhoppning om att responsen ska övergå från en negativ 

betoning till en neutral eller positiv respons från användaren, samt att försöka få ett avslut på 

en konversation. Däremot leder hanteringen ofta till misstycke bland användarna och de 

negativa kommentarerna kvarstår eller eskalerar. Detta kan bero på att L’Oréals informativa 

strategi inte är tillräckligt förklarande och konkreta om företagets ställning mot djurförsök i sin 

respons. Hanteringen som L’Oréal använder skapar en motsatt effekt och löser inte konflikten, 

på så sätt har L’Oréals webcare misslyckats, då NWOM oftast fortsätter efter L’Oréals 

hantering (Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven 2015). 

 

The Body Shop tillämpar också en informativ och responsiv strategi med en defensiv 

utgångspunkt på sin Facebooksida. Denna form av hantering används mestadels inom 

ämnet miljöaspekter, när övriga användare söker svar och information om The Body Shops 

produkter och dess påverkan på miljön, samt frågor kring hur The Body Shop arbetar med CSR. 

Nedan visas en ofta förekommande konversation, där övriga användare uttrycker sin frustration 

över The Body Shops trovärdighet gällande deras arbete inom CSR. 
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Konversation 2  

 
A 4: Men snälla bodyshop!!!! Ni är inte ett dugg trovärdiga i ert rädda planeten arbete när 

jättemånga av era produkter innehåller microplast! Detta är ju liksom det värsta för haven och 

hela näringskedjan! Jag kommer inte köpa mer av er förrän ni tar bort plasten ur era produkter. 

Detta är ett exempel på greenwash! Skämmes!!! 
 

B: Hej A4, tack för din relevanta kommentar. Vi har tagit bort de mikroplastkulor som finns i 

form av peelingkorn, de som ingår i de omnämnda produkterna är en variant av "mikroplaster" 

(polymerer) som är mindre och ofta vattenlösliga. I enlighet med vårt mål att minska det årliga 

miljömässiga avtrycket så kommer vi att se över dessa ingrediensers skadliga verkan på miljön 

och fasa ut dem ur sortimentet över tid, om det kommer att krävas. Fem av de produkter som 

omnämns har utgått ur sortimentet: Define & Lengthen Mascara, Extra Virgin Minerals 

Compact Foundation, Oil free Balancing Foundation, Pressed Face Powder Shade och Tee Tree 

Concealer. Om du vill läsa mer om hur branschorganisationen KTF i Sverige ställer sig i frågan, 

så kan ni se mer information på www.ktf.se.Vänligen Evelina, The Body Shop. 
  

A 5: A4, jag tkr trovärdigheten i detta fallet är ganska hög, när de främjar olika arter på detta 

sätt och även kvinnors situation i Ghana. Precis som de skriver har också flera av de produkterna 

som du nämner utgått, och resten ses över. Jag håller med om att det är viktigt att inte använda 

dåliga ingredienser, men det är väl bättre att berömma de stora företag som faktiskt GÖR något 

åt saken? Dessa mikroplaster är för övrigt ingenting jämfört med de länder som bara dumpar 

sina sopor rakt ut i havet, vilket sedan blir till just mikroplaster. 

 

I konversationen ovan använder The Body Shop en rikligt informativ strategi med en defensiv 

hantering som svar på en negativt betonad kommentar (Al-Deen & Hendricks 2013; Dineva, 

Breitsohl & Garrod 2017). A4 ställer frågan om vilka ingredienser som ingår i The Body Shops 

produkter och vilken påverkan som ingredienserna har på miljön. Kommentarens negativa 

betoning syftar således till att The Body Shop använder strategin för att behandla inkorrekta 

påståenden som kan skapa en NWOM om varumärket (Noort & Willemsen 2012). The Body 

Shops svar tydliggörs med en informativ respons där de uppmärksammar att de är medvetna 

om problemet, och tackar A4 för kommentaren (Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven 

2015; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017). Vidare förklarar The Body shop att de tar både ett 

socialt och miljömässigt ansvarstagande för problemet, genom att aktivt ta bort produkter ur 

sortimentet. Likt det Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) beskriver, att webcare 

handlar först och främst om att ta emot klagomålet från konsumenten och därefter förse med 

god service tills kunden är nöjd. I detta fall kan The Body Shop förklara med en rikligt 

informativ strategi om att de har tagit bort respektive produkt med innehavande mikroplast-

ingredienser. Därefter upphör konversationen med A4, men besvaras istället av A5. Denna form 

av reaktion kan på så sätt ses som lyckad, utifrån ett webcare-perspektiv då reaktionen från A5 

både försvara och stärker The Body Shops varumärke och CSR-arbete (Dineva, Breitsohl & 

Garrod 2017; Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015).  

 

Andra debatter som förekommer på The Body Shops Facebooksida, som ofta eskalerar till 

diskussioner och konflikter är inom ämnen mångfald, miljöaspekter och socialt arbete. Vid 

sådana debatter tillämpar The Body Shop med en informativ och defensiv strategi för att hantera 

möjliga NWOM, som kan skada företaget. Det förekomma även konversationer där övriga 

användare ansåg att The Body Shops informerande strategi med en defensiv utgångspunkt som 
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trovärdig, trots att The Body Shops svar är ett tydligt kopierat standardsvar. Kommentarer som: 

“Människor som blir arga över ett copypaste svar måste förstå att ett stort företag som får 

samma fråga flera gånger måste vara konsekventa i sin respons och fakta kommer inte att ändras 

på bara för att en ny person stället samma fråga” visar på en positiv respons, vilket kan bero på 

att användaren har emotionella och känslomässiga relationer sedan tidigare till The Body Shop 

som varumärke (Panda & Mishra 2013). Positiva kommentarer som bland annat innehåller 

stärkande kommentarer från en användare, kan indikera på en varumärkesförsvarare (Dineva, 

Breitsohl & Garrod 2017). Detta kan ses om en lyckad hantering av marknadskommunikation 

genom att The Body Shop är ett företag som integrerar CSR i sitt varumärke, för att bland annat 

differentiera sig på marknaden, genom att skapa associationer till att The Body Shop är ett etiskt 

och hållbart varumärke (Shaw 2012; Panda & Mishra 2013; Noort, Willemsen, Kerkhof & 

Verhoeven 2015).  

 

Strategier för att använda proaktiva svar genom en informativ strategi med avsikt att korrigera 

och åtgärda en negativ kommentar för att återställa ett företag image används ofta av både 

L’Oréal och The Body Shop (Lee & Song 2010). Den största skillnaden mellan företagen inom 

denna strategi är att The Body Shop får mer positiv respons, vilket har en betydande roll för att 

stärka varumärket och vårda relationen till sina konsumenter. Trots att båda företagen använder 

samma form av strategi, så finns det en markant skillnad i hur företagen uttrycker sig. The Body 

Shop förklarar mer konkret, utförligt och direkt om sitt ansvar, utan att hänvisa till andra 

plattformar (Lee & Song 2010). Otydligheten från L’Oréals marknadskommunikation inom 

CSR kan i sin tur ha stor påverkan på konsumenterna och övriga användare och dess 

tillförlitlighet till L’Oréal, trots användning av en verbal strategi (Gezelius & Wildenstam 2011; 

Kotler & Keller 2016; Shaw 2012). Utifrån L’Oréals hantering går det att urskilja ett mönster i 

hur de hanterar kommentarer som är negativt betonade. L’Oréal använder den informerande 

defensiva strategin för att inflika i diskussioner som sker mellan andra konsumenter, som i sin 

tur kan skada varumärket (Dineva, Breitsohl & Garrods 2017). Vanligtvis avslutar L’Oréal med 

att hänvisa konversationen vidare till en annan plattform, och konversationen avslutas därefter.  

 

Den informerande responsiva strategin som L’Oréal tillämpar för att korrigera och åtgärda 

negativa kommentarer, syns i flera konversationer, med att L’Oréal besvarar övriga aktörer med 

en informativ defensiv respons. Beroende på betoningen i kommentaren från användarna och 

intensiteten i diskussionerna på Facebooksidan påverkar därmed utformningen, det vill säga 

omfattningen av L’Oréals svar, samt hur välformulerad responsen är representerad (Al-Deen & 

Hendricks 2013; Lee & Song 2010).   
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4.1.2 Informerande och responsiv strategi med tillmötesgående utgångspunkt 

 

Utöver den defensiva strategin tillämpar företagen även en tillmötesgående strategi. Strategin 

handlar om en tillmötesgående hantering i form av ursäktande, kompensation eller korrigerande 

åtgärder, där företagen förklarar att de är medvetna om negativa händelser och är villiga att ta 

ansvar. Syftet med strategin är att stärka och återställa kundrelationer till att försöka skapa 

positiva associationer till varumärket. 

 

Den tillmötesgående utgångspunkten i L´Oréals informativa och responsiva strategi berör flera 

ämnen såsom mångfald och ideal. Strategin nyttjas i konversationer där L´Oréal stärker andra 

användares kommentarer i form av att förklara att de behandlar kommentarerna som konstruktiv 

kritik. Inlägget nedan visar en vanligt förekommande konversation om olika synpunkter om 

ideal från övriga användare och L´Oréals bemötande vid ett reklaminlägg på Facebooksidan. 

 

Konversation 3  

 
A 6: Vi alla vet att man inte tar bra selfies när man har dålig hy. Vi borde radera snap och gå 

med kassar på huvudet. Tjejerna i reklamen har perfekt hy. Vafan Loréal? Vem har kläckt fram 

denna reklamen? Vi alla vet att tjejer tränar sådär och tar fjantiga selfies och kletar kräm på 

varandra...skärpning! 

 
A 7: Ja det där representerar ju verkligen dålig hy… Inte ett jävla ärr, eller en synlig pormask! 

Våga göra reklam utan filter, våga er på en utmaning om nu krämen är värd pengar.  
 

L: Hej A6, tack för din kommentar. Vår målsättning är alltid att göra så realistisk 

marknadsföring som möjlig för att spegla vår produkt och dess användarområde. Din åsikt är 

viktigt för oss och vi tar med oss detta inför framtida annonseringar. Mvh L´Oreál Paris 

 

Övriga användare uttrycker sitt bekymmer om reklamens orealistiska tolkning av verkligheten 

med en negativ betoning i form av “Inte ett jävla ärr, eller en synlig pormask! Våga göra reklam 

utan filter”. I detta fall är övriga användare inte några personer som initialt stödjer varumärket, 

utan personer som väljer att uttrycka sin åsikt angående L´Oréals synsätt på skönhetsideal 

(Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Noort & Willemsen 2012). L´Oreál väljer därmed att 

besvara med ett tillmötesgående förhållningssätt, och inledningsvis tackar A7 för 

kommentaren. Därefter informerar L´Oreál med en neutral ton om deras målsättning, för att 

därefter avsluta med att de tar emot användarnas kommentarer som feedback för framtida 

marknadsföring/reklam (Lee & Song 2010). Den tillmötesgående strategin med att informera 

konsumenterna om att de tar till sig deras åsikter, kan vara i syfte för att skapa positiva 

emotionella associationer till framtiden (Panda & Mishra 2013; Noort, Willemsen, Kerkhof & 

Verhoeven 2015).  

 

Ett annat omtalat ämne på L´Oreáls Facebooksida som väcker stor diskussion är inom ämnet 

mångfald. Nedan visas en konversation där L´Oreál informerar om deras värderingar och arbete 

kring produktutveckling av nya nyanser på deras foundations. Utbudet av sortimentet resulterar 

i en diskussion där övriga användare anser att företaget bör ta sitt ansvar i att erbjuda tillräcklig 

med nyanser som representerar fler hudtoner och hudfärger.  
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Konversation 4  

 
L: Tack till alla, för den feedback vi har fått.  L’Oréal  Paris värderar mångfald, och vi 

uppskattar 
verkligen alla kommentarer. Vi har börjat med att bredda vårt sortiment True Match Foundation 

i höstas från 16 till 22 nyanser. Ännu fler nyanser kommer att finna tillgängliga senare i år 

[2019]. Nästa steg har varit att bredda utbudet av True Match Concealers, och vi har nu 8 

nyanser att välja mellan. Vi är väldigt tacksamma för eventuella återkopplingar om bredden i 

vårt sortiment, så att vi kan vidare utveckla bredden av nyanser True Match Concealers och det 

skulle vara till stor hjälp om du via e-post till [e-postadress] vill berätta om vilken nyans du 

saknar? Detta kommer vara mycket värdefull information så att vi kan utveckla vårt sortiment 

ännu mer. Mvh  L’Oréal Paris. 

 
A 8: Berätta för er vilka nyanser som saknas? Lägg ner, det är 2018 öppna era ögon och kolla 
hur befolkningen ser ut. Ni säljer smink för enbart ljusa hudtoner och exkluderar alla andra. 

 

A 9: Men varför väljer ni att lansera 8 beiga nyanser nu istället för att lansera hela utbudet på 

en gång? Så nedrigt att människor med mörkare hy åsidosätts som konsumenter på det här sättet. 

Lär er av vad som händer med Tarte och IT cosmetics [andra kosmetikaföretag]... 
 

A 10: Ni är världens största sminkföretag med totalt 89 300 anställa 2016 (enligt Wikipedia). 

Fanns det verkligen ingen i personalstyrkan, som kunde påpeka att det är bara en true match för 

vissa vita personer? (Ingen är ljus nog för mig, så ni lyckas inte ens fånga upp den kundkretsen) 

Tillbaks till ritbordet och kalla det inte till True match, om det inte är mer än Beige match.  
 

A 11: Ska inte ens behöva ÖNSKA nyanser. Det ska vara givet att det finns nyanser som passar 

och inkluderar ALLA hudfärger och hudtoner! Sen handlar det inte om nyanserna finns eller ej 

för Loreal i USA har redan i flera nyanser så tycker snarare är Sverige borde sluta ligga efter i 

tiden och inse dess mångkulturalitet och ta in fler nyanser som USA. 
 

L´Oreál börjar konversationen med att stärka och uppmuntra övriga användare med en 

tillmötesgående utgångspunkt och fortsätter konversationen med att informera hur de arbetar 

(Lee & Song 2010; Dineva, Breitsohl & Garrod 2017). Vidare frågar L´Oreál användarna om 

vilka nyanser som de saknar. Trots en tillmötesgående utgångspunkt med att tacka för den 

feedback de har fått, blir responsen från användarna negativt betonade (Noort, Willemsen, 

Kerkhof och Verhoeven 2015). Den negativa responsen kan bero på tidigare associationer och 

uppfattningar som övriga användare har från L´Oreál. Beroende på individens värderingar kan 

negativa associationer resultera i en negativt betonad kommentar som det förekommer i 

Konversation 4 (Gezelius & Wildenstam 2011). Efter L´Oreáls kommentar, väljer de att inte 

fortsätta delta i konversationen, trots att negativa kommenterar, dvs möjliga NWOM fortsätter 

att eskalera.  

 

Till skillnad från L´Oreál, är The Body Shop mer aktiv på sin Facebooksida genom att svara på 

majoriteten av de frågor och diskussioner som uppstår. The Body Shop använder den 

tillmötesgående strategin framförallt genom att vara mer personifierad med övriga användare 

på deras Facebooksida genom att besvara dem i personliga meddelanden. The Body Shop 

använder strategin ofta för att hantera ämnen inom CSR som exempelvis mångfald. I 

konversationen nedan besvarar The Body Shop en användare på ett mer personligt plan, genom 
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direktmeddelande men samtidigt exkluderar de resterande användare med en sådan strategi (se 

hela inlägget i Bilaga 1). 

 

Konversation 5 

 
A 12: In o kolla på Lovette Jallows senaste Youtube video 

 
B: Hej A12, vi har bemött din kommentar i ett direktmeddelande till dig. Vänligen, The Body  
Shop 

 
A 13: Hade varit intressant att få ta del av hur ni bemöter kritiken som A12 delger er, speciellt 
efter att ha sett videon hon refererar till. (glad emoji) 

 
B: Hej A13! Vi har svarat på flera liknande frågor i andra inlägg, du hittar det b.la. här: 

www.facebook.com/577350526110451. Hälsningar The Body Shop. 

  

Strategin för att bemöta användaren i ett direktmeddelande gör att företaget möter kunden i en 

privat situation, och kan därmed skapa en personlig relation i förhoppning om stärka eller skapa 

en tillit till konsument. Att föra vidare diskussionen privat kan vara The Body Shops strategi 

för att undvika negativa associationer till varumärket som i sin tur kan påverka eller influera 

övriga åskådare på Facebooksidan (Hashem 2012; Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 

2015).  

 

Om ett företag väljer att kommentera på ett mer personligt plan kan utfallet leda till ett skapande 

av ett emotionellt värde, som uppstår genom den personliga interaktionen. Det kan i sin tur 

skapa en positiv känsla gentemot varumärket (Panda & Mishra 2013). Responsen från övriga 

användare på The Body Shops Facebooksida resulterar generellt i positiva betoningar och likaså 

i konversationer där den informerande strategin avslutas tillmötesgående. I konversationen 

nedan kommenterar en användare om sina synpunkter gällande djurförsök och The Body Shop 

hanterar genom en informativ och tillmötesgående strategi.  

 

 

Konversation 6 

 
A 14: Har för mig att Body Shop inte kunde garantera att det är helt utan djurtester från start till 

slutprodukt? Stämmer det? 

 
B: Ingen av våra produkter testats på djur och heller inte ingredienserna, det är en av våra 

värderingar som vi också kämpar för att det ska förbjudas inom kosmetikaindustrin. Vi kan 

alltså garantera att våra produkter inte testas på djur. Här kan man läsa mer om vår kamp mot 

djurförsök https://www.thebodyshop.com/.../against-animal-testing Vänligen, The Body Shop 
 

A 14: The Body Shop Det låter väldigt bra, för jag vet att ni under en tid inte fick vara med på 

listan för helt icke djurtestade produkter (glad emoji) Så detta var en glad nyhet! 

 

The Body Shops kommentar i konversationen ovan upplevs vara tillräckligt innehållsrik om 

problemet som A14 tidigare påpekat, för att det sedan övergår till en positiv betoning i 

responsen från användaren genom att uttrycka “detta var en glad nyhet!”. Trots att strategin 

innebär att The Body Shop hänvisar användare vidare till en annan plattform, har strategin ingen 

https://www.thebodyshop.com/.../against-animal-testing
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negativ påverkan på responsen på den användaren. Det kan indikera på att strategin i sig inte är 

något dålig utan att den kulturellt inbäddade varumärkesimage som The Body Shop har i sin 

affärsstrategi inom CSR, påverkar responsen (Holt 2016). Vilket annars hade kunnat resultera 

i negativa kommentarer som följd av att inte vara tillräckligt konkret inom ett och samma forum. 

För att ytterligare styrka i den personliga tillmötesgående strategin som The Body Shop 

använde på sin Facebooksida inleder The Body Shop sin kommentar med att tacka den övriga 

användaren för hens kommentar. 

 

Konversation 7 

 
A 15: Denna gav mig en brännande känsla och bör ha en varning. Lämnade en recension på er 

hemsida, men fick den ej publicerad, pga att den ej stämde med era riktlinjer. Alla 

känner/upplever olika. 
 

B: Hej A15, tack för din kommentar! Tyvärr har vi som sitter med Facebook inte svaret på 

varför din recension tagits bort, utan det är vår e-handel och kundservice som sitter med detta. 

Du kan kontakta kundservice på mail, telefon eller direktchatt här: 

https://www.thebodyshop.com/sv-se/kontakta-oss. Alla kan uppleva våra produkter på olika sätt 
och de kan ge olika effekter på olika hudtyper, och självklart är det inte vår avsikt att ta bort 
negativa recensioner. Hälsningar Evelina, The Body Shop. 

 

Konversationen visar en vanlig strategi som ofta förekommer på The Body Shops 

Facebooksida, med kommentarer från övriga användare om recensioner på produkter och dess 

ingredienser. The Body Shops metod att hänvisa vidare övriga användare till en annan 

plattform, vilket i detta fall är kundtjänst, är lik L´Oréals strategi. Strategin kan däremot vara 

motsägelsefull då The Body Shop tidigare besvara diskussioner om ingredienser från tidigare 

konversationer. Bland annat uppstod det diskussioner om mikroplaster som finns i deras 

produkter som vi beskrivit inom den informativa och defensiva strategin. En anledning till detta 

kan vara att i samband med den informerande strategin, har The Body Shop valt att informera 

om produktens ingredienser när det kommer till CSR-relationer. Däremot, i enstaka fall som i 

konversationen ovan, kan den responsiva strategin vara att hänvisa till en annan plattform då 

konversationens syfte var mer begränsad till en individuell recension. Konversationen ovan 

berör däremot inte specifikt något ämne inom CSR, men visar på en skillnad i den informerande 

och tillmötesgående strategin som var mer vanligt förekommande hos The Body Shop än hos 

L´Oreál.  

 

Den informerande och responsiva strategi med den tillmötesgående utgångspunkten användes 

av båda företagen, genom att bland annat tacka övriga användare för deras kommentarer eller 

genom att avsluta kommentaren på ett vänligt sätt. Det som skilde företagen åt var att strategin 

förekom i olika ämnen, responsen från övriga användare varierade och att The Body Shop 

skapade en mer personlig tvåvägskommunikation (Al-Deen & Hendricks 2013). The Body 

Shop visade även generellt mer engagemang i sina inlägg där de bland annat svarade övriga 

användare i direktmeddelanden. Viktigt att poängtera är att vi inte vet vad som skrevs i den 

konversationen eftersom den var privat och vi vet inte syftet eller bakgrunden bakom alla 

kommentarer från övriga användare. Däremot kan vi, utifrån relationsmarkandsföringsteorierna 

https://www.thebodyshop.com/sv-se/kontakta-oss?fbclid=IwAR0SBpYJdhBOU3S9g6kCthzGIsW_1y0SzNQx9FIHjEVKUOHfTDoYeOnWG3k
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studera hur The Body Shop anpassar sin marknadskommunikation på ett mer engagerat sätt än 

L´Oréal. 

 

4.2 Icke-verbala strategier 

 

Utifrån innehållsanalysen har två former av icke-verbala strategier observerats och analyserats. 

De icke-verbala strategierna innefattar två underliggande relationshanteringsstrategierna: 

oengagerande och censurering. 

4.2.1 Oengagerad 

 

Den oengagerade strategin används i flera konversationer i ämnen, men även inom 

produktrecensioner och rekommendationer av etisk kosmetika. Den oengagerade strategin 

innebär att företagen utesluter att delta i diskussioner eller konflikter. Under observationen 

noterade vi att The Body Shop använde inte denna strategi eftersom The Body Shop var mer 

aktiv på sin Facebooksida, då de publicerade fler inlägg än L’Oréal och var mer aktiva i sitt 

kommentarsfält. L’Oréal använde den oengagerade strategin både genom att inte delta alls eller 

att kombinera den med andra strategier genom att exempelvis att svara på kommentarer genom 

en informativ strategi med defensiv utgångspunkt, men för att därefter inte svara på 

efterkommande kommentarer i samma inlägg. Nedan presenteras en konversation mellan 

användare på L’Oréals Facebooksida som recenserar L’Oréals produkter, samt rekommenderar 

andra märken och produkter. 

 

Konversation 8 

 
A 16: Glänsande fett hår dagen efter, jaa jippi för det hade jag inte innan jag tvättade håret 

 
A 17: Du har provat shampoot? Verkar inte vara så rengörande? 

  
A 16: Håret är fräscht i en dag sen blir det fett, kan inte rekommendera något av dem med olja 

i  
A 18: Har ni tips om någon bra schampo. Provar det mesta som man kan köpa på salongen.  

 
A 19: Maria Åkerbergs shampoo!  

 
A 18: Tack. Var finn de att köpa? 

  
A 20: Är Maria Åkerbergs shampoo både silikon & sulfatfria? 

 
A 21: A20 ja! Läs på hemsidan. Fantastiska produkter. Finns på skincity. 
 

A 22: För mig är det självklart att använda icke-djurtestat (glad miley) fritt från sulfater och 

parabener och har gjort mitt slitna blekta hår mjukare efter bara 2 tvättar med denna och 

balsamet i samma serie (glad smiley) [länkar ett foto på ett shampoo från märket Maria Nilla] 

 

A 18: Tack 
 

A 23: Var kan man köpa denna shampoo? (frågande smiley) 
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Det förekommer en diskussion om L’Oréals produkter samt utbyte av erfarenhet från både 

L’Oréal och andra märken som är exempelvis veganska eller inte testade på djur. Diskussionen 

i Konversation 8 betraktas ha en neutral ton bland övriga användare. L’Oréals roll i denna form 

av konversationen är oengagerad, då de inte deltar, varken på åsikter från konsumenter om 

L’Oréals egna produkter eller om andra varumärken. L’Oréal förblir tyst i konversationen och 

strategin upplevs på ett sätt överraskande då konversationen även mynnar ut i att övriga 

användare rekommenderar andra produkter utöver L’Oréals produkter. Genom att inte vara 

engagerad låter L’Oréal sina användare interagera med varandra, vilket kan vara ett strategiskt 

val för att på så sätt skapa ett forum för konsumenter att diskutera kosmetika och för att 

samtidigt skapa en aktiv sida. Det förekommer även undantag där L’Oréal inleder sin 

kommunikationsstrategi med att besvara och delta i diskussioner med informativa och 

defensiva svar. Strategin mynnar däremot ut i att L’Oréal slutar att delta diskussionen. Se 

följande konversation nedan. 

 

Konversation 9 

 
A 24: Nej tack till DJURFÖRSÖK 

 
L: Hej A24, Vi testar varken våra ingredienser eller produkter på djur. För mer information se 

http://www.invitroskin.com Mvh L´oréal Paris 

 
A 24: Okey, sen när?? [ämnat till L’Oréal] 

 
L: Hej igen A24, L´oréal har inte använt sig av djurförsök för våra produkter sedan 1989. Vi 

har genom 30 år investerat i utveckling av alternativa testmetoder och av den orsaken behöver 

vi inte utföra djurförsök mer. Mvh L´oréal Paris 
 

A 24: Hur kommer det sig då att detta inte uppdateras på Cruelty Free listor världen över? Ligger 

i allra högsta grad i ert intresse att finnas med och synas! 
  

L: Hej igen A24, vi är fullt medvetna om att det finns mycket osanningar om oss i olika medier. 

Vilket vi tycker är mycket beklagligt. Mvh L´oréal Paris 
 

A 24: Varför vill media “tala osanningar” om ert företag? Vad är deras vinning? Vänligen lägg 

upp en enda Cruelty Free lista ert företag finns på!  
 

A 25: För att de väljer att sälja i Kina där djurförsök är ett måste. Loreal skulle kunna ta avstånd 

från djurförsök genom att sluta sälja till Kina, men pengar är tydligen viktigare. Vidrigt är vad 

det är.  
 

A 26: L´oréal vadå osanning? Era produkter djurtestas i Kina som ni dessutom betalar för. Sluta 

försöka lura människor, lögnare. 
 

L’Oréal börjar således med att besvara en kommentar som har en negativ betoning mot 

företaget. Responsen från A24 är ifrågasättande till L’Oréals arbetssätt och önskar mer 

information om ämnet djurförsök. Strategin som L’Oréal använder för att hantera 

konversationen om djurförsök inleds därför med en verbalt informerande och responsiv strategi, 

med hänvisning till en annan plattform. L’Oréal inleder med att informera om deras metoder 

mot djurförsök, till att därefter mynna ut till en icke-verbal med en oengagerad strategi. Den 

http://www.invitroskin.com/
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oengagerade strategin resulterar i ytterligare frågor från fler övriga aktörer om ämnet djurförsök 

och där responsen är av negativa betoningar. Slutligen avtar diskussionen efter hand och 

kommentarerna slutar på grund av att L’Oréal inte längre är aktiv.  

 

Ytterligare fall där L’Oréal använder en oengagerad strategi är i konversationer där andra 

aktörer ingriper och försvarar L’Oréals arbetssätt. En anledning till att L’Oréal inte ingriper i 

denna konversation kan vara att övriga användare ingriper och ifrågasätter andra användare och 

på så sätt försvarar L’Oréal. 

 

Konversation 10 

 
A 27: Nej nej… köp inte loreal… värsta djurförsök...urk, tänk på djuren 

 
A 28: Då ska dom bojkottas! 

 
A 29: De har inte använt sig av djurförsök sedan 1989 

 
A 30: A29 Belägg för det, tack!!  

 
A 29: Det finns att läsa på deras hemsida och den informationen måste vara laglig.  

 
A 27: Nej stämmer ej, för att få sälja sitt smink i kina så används DJURFÖRSÖK än. Läs på 

google…  [delar ett informativt inlägg] “Testar ni djur i Kina? Svar: I det specifika fallet med 

Kina, så är det tillsynsmyndigheten i Kina som utför djurtester på alla kosmetiska produkter 

innan de släpps på marknaden. Vi tycker att dessa tester är onödiga men kan inte förhindra dem. 

L’Oréal har inrättat en anläggning för rekonstruerad hud, speciellt för asiatisk hud, och vi deltar 

i utvärdering av dessa metoder med lokala myndigheter, för att producera hudmodellerna lokalt 

och göra dem tillgängliga också för andra företag. Vi har delat vår kunskap om alternativa 

metoder med de kinesiska myndigheterna, inklusive utbildning vilket har lett till att 

myndigheterna nu har tagit ett första steg mot en validering.” 
 

A 31: A29, det har dom visst!! Kolla djurens rätt över förteckning ang företag 
 

A 27: Det bästa man kan göra för djuren är att göra det bästa man kan för att dom ska slippa 

lida för vår skull…. tänk efter å välj med hjärtat (hjärtsymbol) 
 

Inledningsvis börjar A28 att uppmana andra användare att inte köpa produkter från L’Oréal då 

de är testade på djur. Följande kommentar från A29; “De har inte använt sig av djurförsök sedan 

1989”, vilket resulterar i djupare och intensiva diskussioner mellan aktörerna. Här väljer 

L’Oréal att inte delta i diskussionen och förblir tyst, vilket upplevs som förvånansvärt då 

tidigare strategier för att hantera diskussioner om djurförsök har inneburit att L’Oréal hänvisar 

till en annan plattform eller lämnar ett informativt och defensivt svar. Det har därmed 

observerats att L’Oréal inte är konsekvent i sina strategier och svarar ibland.  En strategi som 

L’Oréal skulle kunna använda sig av här, för att stärka och lyfta de aktörer som skyddar 

varumärket, är att använda sig av en verbal responsiv tillmötesgående strategi, alternativt en 

stärkande strategi som Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) föreslår, när ett företag stärker en 

användare som befinner sig i en roll som varumärkets försvarare.  
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Vidare fortsätter konversationen efter kommentaren från A30 med att mynna ut i ett utbyte av 

information kring vad som är sanning om L’Oréals metoder för djurförsök. En intressant aspekt 

i konversationen ovan är att A27 hänvisar till en annan plattform (Google) i syfte till att övriga 

aktörer kan läsa på mer om ämnet. Det som är tänkvärt är att övriga användare har ingenting 

emot med att andra användare hänvisar till andra plattformar när det gäller information om 

L’Oréals djurtester. Det ger däremot en annan respons när L’Oréal försöker hänvisa information 

om deras strategier till en annan plattform med information om bland annat deras arbete i Kina.  

4.2.2  Censurerande 

 

Under kategorin icke-verbala strategier identifierades censureringsstrategin. Strategin innebär 

att företaget har tagit bort kommentarer eller inlägg som publicerats på deras Facebooksida. 

Denna strategi var vanligt förekommande på L’Oréals Facebooksida, och ett mönster av 

censureringsstrategin kunde urskiljas, i form av en notis (se Figur 5) på de publicerade inläggen 

där censurering har tillämpats.  

 

 
Figur 5  Cencureringsnotis på L’Oréals Facebooksida 

 

 

 

Det observerades också att L’Oréal inte angav någon from av eller information om varför de 

valde att filtrera bort vissa kommentarer. Det fanns exempelvis inte några riktlinjer eller 

uppföranderegler som förklarar hur användarna bör förhålla sig till i kommentarsfälten. Denna 

hanteringsmetod motsäger det Dineva, Breitsohl och Garrod (2017) förklarar i sin studie, om 

att det är vanligt att företag adresserar anledningen till att ett företag väljer att ta bort 

kommentarer eller inlägg.   

 

Censurering kan indikera att företaget möjligtvis döljer något, om censurering sker utan en 

förklaring. På så sätt kan företaget tolkas som att de inte vill vara helt transparenta. Censurering 

kan därmed påverka trovärdigheten och tilliten till ett företag och vidare skada en relation till 

ett företags varumärke och en relation mellan konsumenter och företaget, speciellt när övriga 

användare kan se en censureringsnotis om att kommentaren har filtrerats bort, och inte vet 

anledningen till varför (Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Tsimonis & Dimitriadis 2014; Holt 

2016; Lee & Song 2010). Att censurera konversationer blir således en utmaning för företag då 

det kortsiktigt löser problemet genom att ta bort en dålig kommentar, men på lång sikt kan det 

skada ett varumärke då trovärdigheten minskar och den emotion som en konsument har byggt 

upp till ett varumärke (Holt 2016). Vidare kan cencureringsstrategin tyda på att företagen är för 

begränsade gällande konflikter och diskussioner inom CSR. Då det kan bli alltför omfattande, 

och diskussioner och konflikter går utanför ramarna av customer care i webcare-modellen 

(Figur 5) som Noort, Willemsen, Kerkhof och Verhoeven (2015) förespråkar. Rädslan för att 

hanteringen genom webcare ska misslyckas övertas då det finns risk att det kan skada 

varumärket och företagets image ännu mer.  
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Till skillnad från L’Oréals Facebooksida observerades det att The Body Shop inte använder en 

censureringsstrategi. Kommentarer som i Figur 5 fanns inte på The Body Shops Facebooksida, 

vilket kan tyda på att de inte använder denna strategi.  På så sätt upplevs The Body Shop att 

vara mer transparenta, genom att de engagera sig i majoriteten av diskussionerna som 

förekommer på Facebooksidan, samt att de bemöter och hanterar de konflikter, klagomål, 

synpunkter som uppstår (Tsimonis & Dimitriadis 2014; Holt 2016). 

 

4.3 CSR-integrerad relationshanteringsmodell 

 

Nedan presenteras en sammanställd modell (Figur 6) skapad genom observerade strategier från 

empiriska materialet. Modellen beskriver företagens relationshanteringsstrategier inom CSR-

kommunikation på Facebooksidorna, utifrån kosmetikabranschen som kontext. Den framtagna 

modellen är en kombination av Dineva, Breitsohl och Garrods (2017) modell om 

konflikthantering, och Lee och Songs (2010) studie om Webcare. 

 

 
Figur 6 CSR-integrerad relationshanteringsmodell 

 

Modellen består av två huvudkategorier; Verbala och Icke-verbala och dessa innefattar fyra 

olika hanteringsstrategier inom CSR-kommunikation. Den verbala kategorin omfattar en 

hanteringsstrategi som hanterar diskussioner verbalt genom att vara informerande och 

responsiv, och denna hantering kan vara defensiv eller tillmötesgående i sin hantering. Den 

andra huvudkategori, det vill säga den icke-verbala är när ett företag inte deltar i diskussionerna. 

Det kan antingen göras genom att vara oengagerad eller att företaget censurerar innehåll såsom 

inlägg, kommentarer och diskussioner på Facebooksidan. Den mest frekventa strategin som 

både L´Oréal och The Body Shop tillämpade var den informerande och responsiva strategin 

med en defensiv utgångspunkt. Och syftar till att hantera diskussioner och konflikter som kan 

resultera i eventuell NWOM, genom att exempelvis tillföra med korrekt och väsentlig 

information om företaget, i syfte med att försvara varumärket och samtidigt stärka och bygga 

relationer till varumärket. 

 

Den näst vanliga hanteringsstrategi var tillmötesgående och handlar om en tillmötesgående 

hantering i form av ursäktande, kompensation eller korrigerande åtgärder, där företagen 
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förklarar att de är medvetna om negativa händelser och är villiga att ta ansvar. Och syftet med 

strategin är att stärka och återställa kundrelationer till att försöka skapa positiva associationer 

till varumärket.  

 

En anledning till att verbala strategier är den mest frekventa relationshanteringsstrategin kan 

beror på att frågor kring CSR-arbete är ett känsligt och diffust ämne som kräver mer 

informerande hanteringsmetoder. Slutligen, användes de icke-verbala strategierna mestadels av 

L´Oréal, då de tillämpar censurering genom att ta bort innehåll på Facebooksidan, samt att de 

väljer att inte fortsätta delta i konversationer eller inte engagera sig i diskussioner. Till skillnad 

från L´Oréal, hanterade The Body Shop sina CSR-diskussioner genom att svara verbalt på 

majoriteten av alla frågor, åtaganden och diskussioner på sin Facebooksida. 

 

 

4.4 Utmaningar inom relationshanteringsstrategier i CSR-
diskussioner på Facebook 

 

 

Bland de identifierade relationshanteringsstrategier som företag inom kosmetikabranschen 

använder vid CSR-diskussioner på Facebooksidorna, observerades det också utmaningar, dvs. 

svårigheter som företag tampas med vid hantering av diskussion, konflikter, kritik, klagomål 

inom CSR. De utmaningar som observerades i analysen är något som samtliga företag uppvisar 

tecken på i relationshantering inom CSR-diskussioner, däremot i varierande utsträckning bland 

företagen. Vissa utmaningar är kopplade till varumärkesgemenskaper och spridningen av 

NWOM, medan andra kopplar till servicekvaliteten på Facebooksidorna. 

 

En utmaning mellan varumärkesgemenskaper och spridningen av NWOM inom CSR  

 

En utmaning som vi har observerat under studiens gång är, det huvudsakliga syftet till att 

företag skapar virtual brand communities (VBC), samt tillgängligheten och möjligheten att 

sprida NWOM om ett varumärke/företag. Att företag skapar VBC är först och främst till för att 

sammanföra konsumenter som har en emotionell relation till ett varumärke, och företagen får 

därmed som mål att sammanföra positiva gemenskaper kring varumärket och en god relation 

med sina kunder (Gummerus, Liljander & Weman 2012). Även om tidigare studier har visat att 

det är okej för företag att få negativa kommentarer, är det fortfarande en utmaning för företag 

att förvandla en negativ kommentar till något positivt, speciellt inom CSR. Eftersom CSR är ett 

ämne som kopplas till hur ett företag arbetar. Därav är det svårt att kompensera en missnöjd 

konsument eftersom det är komplicerat och komplext att kompensera när CSR handlar om att 

integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i hela affärsmodellen. Det är framförallt en 

utmaning med att konversera med användare om CSR på Facebook, där beteenden på 

Facebooksidorna går bortom transaktioner, det vill säga att ämnet berör emotioner som är 

individuellt från person till person. Det i sin tur påverkar ett företags rykte både direkt och 

indirekt (Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015).  
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Vidare kan det också vara svårt att förutse vilka effekter (NWOM) på negativa kommentarer 

på ett företags Facebooksida ger och påverkar. Författarna Grégoire, Salle och Tripp (2015) 

menar att det finns kommentarer som kan vara farliga för företag att inte besvara. Många 

konsumenter som skriver negativa kommentarer på sociala medier är inte alltid i sökandet efter 

en kompensation, utan endast efter att dela med sig av en dålig erfarenhet från företaget eller 

sina åsikter. Grégoire, Salle och Tripp (2015) menar därmed att det är viktigt att bemöta dessa 

personer i privata meddelanden och därefter informera andra användare på företagets 

Facebooksida, genom ett inlägg eller kommentar om att konversationen har flyttats vidare 

privat, samt utfallet av problemet. Eftersom Facebooksidan skapar en möjlighet för 

konsumenter och övriga användare att kommentera och engagera sig på ett företags 

Facebooksida, öppnar det också upp möjligheter för ett diskussionsforum, som sammankopplar 

människor och skapar en form av kollektiv intelligens där användare delar information mellan 

varandra. Holt (2016) poängterar att det som sammankopplar människor på sociala medier 

resulterar oftast i en form av kultur där personer med liknande åsikter som tidigare varit 

geografiskt begränsade går med. Det är inom dessa grupper som det skapas en kultur, men 

samtidigt gör den geografiska räckvidden att dessa olika kulturer överlappar varandra. Därför 

kan det även ses som svårt när företag marknadsför sig på sina VBC, då personer som 

kommenterar är involverade i olika kulturer (grupper på Facebook) som har åtskilda åsikter, 

som det i sin tur kan skapa problem och konflikter.  

 

CSR konversationer är svåra att hantera för företag med traditionella kundservice- strategier 

inom social media marketing och webcare 

 

En ytterligare utmaning är att hantera CSR-konversationer online med kundservice, 

kvalitetsstrategier, konflikthanterinsstrategier och webcare, inom social media marketing. 

Under studiens gång har vi noterat att Facebooksidor, dvs. VBC blir allt mer som ett 

diskussionsforum för både konsumenter och övriga användare. Detta kan då skapa en svårighet 

företag eftersom webcare, som i första hand handlar om kundservice och kundvård, syftar till 

att kompensera konsumenter som är missnöjda med exempelvis en produkt eller en tjänst. När 

det kommer till diskussioner inom CSR har vi sett att företag ofta använder en verbalt 

informerande och responsiv strategi med en defensiv utgångspunkt, som hanteras genom att 

tillföra med information. Denna strategi mynnar ofta ut i ytterligare diskussioner på 

Facebooksidan och uppfyller därmed inte samma resultat som webcare. Då meningen med 

hanteringsstrategierna inom webcare är, som tidigare nämnt att bevara goda relationer med sina 

konsumenter, genom att erbjuda missnöjda konsumenter kompensation (Noort, Willemsen, 

Kerkhof & Verhoeven 2015). Inom CSR-diskussioner är det svårt att kompensera konsumenter 

på samma sätt, det gör det därför svårt för företag att involvera sig i ett diskussionsforum där 

de behöver ta ställningstagande i sitt arbete inom CSR (Hongwei & Yan 2011). Bristen av att 

webcare-hanteringen inom CSR fallerar, kan vara en av anledningar till att företag använder 

censurering, då det går utanför ramarna av en formell kundservice/kundvård-hantering och 

rädslan för att skada företag ännu mer, om hanteringen misslyckas (Noort, Willemsen, Kerkhof 

& Verhoeven 2015)  

 

Stor utmaning för företag som inte har CSR integrerat i sin affärsmodell från grunden   
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Missnöjda konsumenter och övriga användare på Facebook visar ofta sin åsikt kring företagens 

arbete kring CSR. För att kunna möta konsumenterna behöver företagen förklara sitt arbetssätt 

och hantera missnöjdheten. Utmaningen är att det är svårt att göra en konsument nöjd då, för 

att kompensera en missnöjd kund då CSR handlar om att göra organisatoriska- eller 

verksamhetsförändringar (Hongwei & Yan 2011). Under analysen har vi observerat svårigheter 

företag har med att hantera diskussionerna inom CSR, då vi märkt skillnad i kommentarerna 

från L´Oréals och The Body Shops kommentarsfält. The Body Shop hade till skillnad från 

L´Oréal, färre negativt betonade kommentarer om deras CSR-strategier. En anledning till 

skillnaden mellan företagen kan vara deras strategiska varumärkesuppbyggande inom CSR. 

The Body Shop grundades med ett CSR-perspektiv, att en verksamhet kan verka för en bättre 

värld för människor, djur och miljö. De marknadsför sig därför genom att de tar ställning mot 

orättvisor och verkar för en rättvis handel och är starkt emot djurförsök (The Body Shop 2019).  

 

Utifrån Hashems (2012) teorier om att lyckad relationsmarknadsföring kan uppnås genom fyra 

nyckeldimensioner tillit, engagemang, sociala band och kommunikation, kan vi utläsa från den 

empiriska analysen att The Body Shop, till viss del uppnår alla fyra nyckeldimensioner för 

relationsbyggande inom CSR, till skillnad från L´Oréal. Det kan bero på att L´Oréals varumärke 

har inte lika tydliga associationer till CSR, då det är mer associerat till ett företag som säljer 

”low-end”- produkter, genom att erbjuda skönhet för alla och till alla (Hashem 2012; Holt 2016; 

The Body Shop 2019; Loreal-finance 2017). Därmed finns det en markant skillnad mellan 

konsumenternas respons och reaktion vid The Body Shops och L´Oréals CSR-kommunikation 

på Facebooksidorna. Den respons som övriga användare gav på L´Oréals Facebooksida 

utvecklades allt oftare i att användarna uttrycker sin frustration över att företaget inte var 

konkreta i sin CSR-kommunikation. 

 

Den tillit, engagemang och sociala band som övriga användare har till The Body Shop 

observerades genom att det fanns fler varumärkesförsvarare på The Body Shops Facebooksida 

än på L´Oréals (Hashem 2012). Dessa personer var utmärkande då de försvarade företaget i 

diskussioner inom CSR (Dineva, Breitsohl & Garrod 2017).  Det kan även indikera på att The 

Body Shop har sedan tidigare haft en lyckad marknadskommunikation där de bland annat har i 

sin affärsstrategi förmedlat förståelse och tillit (Hashem 2012). Framförallt kan detta vara en 

del i utmaningen för kommunikationen av CSR på sociala medier. Grégoire, Salle och Tripp 

(2015) förklarar att det är viktigt att låta medlemmarna i gruppen på Facebooksidan bestämma 

om den upplevelsen eller information av företaget är bra. En tillit till ett företag skapar oftast 

genom ett företags rykte samt andra personers trovärdiga källor inom VBC. Det kan därför 

vara en av anledningarna till att konsumenter använder vänder sig till grupperna (Grégoire, 

Salle & Tripp 2015). På så sätt är det av vikt och relevans att företag behöver, i någon form 

förlita sig på varumärkesförsvarare för att kunna influera och påverka övriga användares 

förtroende (Dineva, Breitsohl & Garrod 2017; Noort, Willemsen, Kerkhof & Verhoeven 2015). 

 

Ytterligare, för att undvika negativa associationer (NWOM) till varumärket, kan en strategi med 

att inflika med en gedigen informativ respons bland en konversation mellan användare vara en 

hantering som stoppa, eller undvika negativa associationer till varumärket. Genom att använda 
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en verbal och informerande strategi kan också påverka, inte bara de inblandade parterna i 

diskussionen, utan även åskådare på Facebooksidan som observerar diskussionen (Dineva, 

Breitsohl & Garrods 2017). Att hantera NWOM i syfte med att undvika negativa associationer 

till varumärket tillämpas av både L’Oréal och The Body Shop. Det som skiljer The Body Shop 

åt från L´Oréals hantering av NWOM är att The Body Shop undviker att hänvisa till andra 

plattformar, utan hanterar diskussionen eller konflikten direkt på Facebooksidan med att svara 

konkret eller direkt i privata meddelanden. Vilket resulterar att diskussionerna får ett avslut, 

medan på L´Oréals Facebooksida eskalerar ofta diskussionerna vidare, och får inte något direkt 

avslut. Den informativa responsiva strategin med en defensiv utgångspunkt hanteras av båda 

företagen, och handlar mestadels om att korrigera eller åtgärda felaktiga påstående om företaget 

för att undvika negativa associationer till varumärket. Det finns både likheter och skillnader i 

hur L´Oréal och The Body Shop använder en defensiv hantering. Båda företagen försvarar 

genom att tillföra med korrekt och väsentlig information om företaget, men det som skiljer 

dessa två åt är responsen från användarna. Responser och reaktionerna på L´Oréals 

Facebooksida tenderar till att vara mer negativ betonade än på The Body Shops.   
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5 Diskussion och slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka företags CSR-kommunikation på Facebooksidor, 

genom att observera relationshanteringsstrategier inom CSR-diskussioner, med 

kosmetikabranschen som en empirisk kontext. Studien resulterade i en CSR-integrerad 

relationshanteringsmodell (se Figur 6) och omfattar fyra olika hanteringsstrategier inom CSR-

kommunikation som två stora väletablerade kosmetikaföretag tillämpar på sin Facebooksida. 

Den framtagna relationshanteringsmodellen förklarar de strategier som företag använder i 

dagens hantering av CSR-kommunikation på sociala medier. Studien resulterade också i 

utmaningar, det vill säga svårigheter företag står inför vid hantering av olika diskussioner, 

konflikter, klagomål, kritik inom CSR. 

 

Tidigt i uppsatsen konstaterade vi att CSR-kommunikation på sociala medier är en utmaning 

bland företag, om de väljer att använda sociala medier som ett 

marknadskommunikationsverktyg. Sociala medier har, som tidigare nämnt förändrat 

kommunikationen mellan företag och konsumenter, och övergången från den traditionella 

envägskommunikationen till en offentlig tvåvägskommunikation är en stor omställning som 

kräver en annan form av hantering för att återta kontrollen (Holt 2016; Lee 2016). 

 

Tidigare studier poängterar att vid missnöjda kunder, klagomål, konflikter, diskussioner etc. 

rekommenderas det att företag ska använda strategier som hanterar områden inom kundservice 

och kundvård, då responsen från hantering har visat sig vara lyckad. Därför är detta en vanlig 

strategi företag tillämpar. Däremot, inom kontexten av CSR och hantering av CSR-diskussioner 

online [Facebooksidor] har det visat att rekommenderad strategi inte ger lika resultatrika 

responser, som tidigare studier förutsatt. Teorier kring social media marketing, om hur 

relationer skapas har visat sig vara framgångsrika i kontrollerade miljöer, där företag har 

övertag i kommunikationen, vilket företagen till viss del inte har vid CSR-diskussioner. Att 

bemöta kommentarer på Facebooksidor är en utmaning för företag och är något som företagen 

inte kan bemöta genom kompensationer. CSR-kommunikation handlar om att kommunicera 

organisations- och verksamhetsstrategier och det är svårt att ändra via en kommentar. För att 

reda ut hur företag idag bemöter CSR-diskussioner online och vilka utmaningar detta ger, 

formulerade vi två forskningsfrågor som diskuteras nedan. 

 

Första forskningsfrågan grundade sig i att vi ville undersöka vilka strategier som företag 

använder för att bemöta CSR-diskussioner online. För att besvara denna fråga behövdes det 

klargöras att det finns tidigare teorier som har studerat kundvård online, men att det finns ett 

gap i teorier som studerar strategier för online-diskussioner och dess praktik, samt vad för 

respons och effekt som strategierna ger. Strategierna som vi har observerat, genom att observera 

kommentarernas utformning, betoningar och uttryck så tar dagens strategier inte hänsyn till 

konsumenternas köpintentioner eller attityder, utan utgår mestadels från observationer av 

informativa svar. De teorier som finns om strategier inom social media marketing 

(konflikthanteringsstrategier, NWOM och etisk konsumtion) är tillräckliga för att täcka de mest 

använda strategierna på företagens Facebooksidor inom de flesta diskussioner, men inte mer än 

så. Vi drar därmed slutsatsen att strategierna för social media marketing fungerar bra inom 
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konversationer för kundvård, vilket leder till en positiv kundnöjdhet, men att bemöta CSR-

diskussioner med dessa strategier är mer komplext än så.  

 

För att besvara vår andra forskningsfråga kan vi konstatera att tre huvudsakliga utmaningar som 

företag har inom relationshanteringsstrategier vid CSR-diskussioner på Facebook. (1) den 

första utmaningen är mellan varumärkesgemenskaper och spridningen av NWOM inom CSR. 

(2) den andra utmaningen är att konversationer med innevarande CSR-ämnen är svåra att 

hantera för företag, med användning av traditionella kundservice-strategier inom social media 

marketing. (3) den tredje utmaningen är för företag som inte har en CSR-integrerad 

affärsmodell att hantera CSR-diskussioner. Därmed drar vi slutsatsen om att det är svårt att 

finna tydliga strategier för CSR-diskussioner inom VBC, alltså företags Facebooksidor i syfte 

med att bemöta CSR-diskussioner och hantera NWOM. Virtual brand communities har blivit 

allt mer som ett diskussionsforum för Facebookanvändare, genom att utbyta information och 

åsikter, och skapar det en form av kollektiv intelligens. Hur företag bör bemöta användare i 

denna typ av miljö är svårbedömt. Vi kan även konstatera att de utmaningar med de strategier 

i den framtagna modellen från vår analys (Figur 6), det vill säga de strategier som företag 

tillämpar i dagsläget, stämmer överens med våra förväntningar som hade formats av den 

teoretiska referensramen. Vi drar även slutsatsen att det är upp till ett företag att ta beslutet om 

att behålla och fortsätta använda sin Facebooksida som ett marknadskommunikationsverktyg, 

då dessa sidor infiltreras allt mer av diskussioner som liknar mer ett diskussionsforum. Det är 

därmed upp till företaget att skapa tydliga strategier för vad de vill använda sin virtual brand 

communityn till för att bibehålla kontrollen. 

 

Trots att vi återkommande diskuterat vikten av att skapa relationer genom varumärkeslojalitet, 

vill vi understryka att synen på kundlojalitet är något som skapas via engagemang och en väl 

hanterad relation mellan konsument och företag. Att skapa starka relationer på sociala medier 

är därmed en stor utmaning för företag idag eftersom virtual brand communities tenderar oftast 

till att bli ett forum för Facebookanvändare, där de enkelt kan uttrycka sina åsikter och föra 

diskussioner och som på sätt skapar en okontrollerad miljö för företaget. Ett traditionellt 

brandmanagementperspektiv inom RM kan därmed ifrågasättas om kommunikation på sociala 

medier inom CSR frångår de tidigare praktiker om att använda sociala medier som ett 

relationsbyggande med sina konsumenter. Då strategin med att bara “finnas” på sociala medier 

inte längre fyller något värde hos konsumenter, har det då stor betydelse inom 

relationsbyggande för hur företag integrerar strategier för att möta emotioner. Vår studie har 

även visat att, när en marknadskommunikation uppfyller de fyra nyckeldimensionerna sedan 

tidigare nämnt, är det fördelaktigt att använda virtual brand communities (Hashem 2012). 

Däremot, med att använda en VBC i syfte med att bygga upp sitt varumärke inom CSR, när ett 

företag inte varit tydliga med sina affärsstrategier och har en tydlig marknadskommunikation 

sedan tidigare inom CSR, kan det göra mer skada än nytta. Det är också svårt för företag att 

marknadsföra sitt varumärke i en sådan miljö där konsumenter kan bli involverade i den 

information som publicerar om företagets varumärke och produkter. Lojaliteten kan således 

även påverkas i form av att konsumenter förlitar sig på andra konsumenters erfarenheter. 

Beroende på vilken kulturell koppling som varumärket har sedan tidigare, kan det spela en 

viktig roll i trovärdigheten och tilliten som konsumenten har till innehållet som kommuniceras 
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av företaget. Varumärkeskommunikation kring CSR skapar således en förväntan hos 

konsumenter, genom att företaget tar ställning i aktuella politiska eller sociala frågor som berör 

samhället, miljön och individen, och kopplar därefter sina åsikter och värderingar med ett 

varumärke. Därmed kan de associationer som en konsument har till ett varumärke vara 

personliga och emotionella, vilket påverkar hur övriga användare på Facebooksidorna tolkar 

företagens CSR-kommunikation. Det är även svårt att tolka vilka intentioner som övriga 

användare som kommenterar har, och därmed svårt att tolka om det samskapande värdet 

genererar någon form av relation. Strategierna kan på så sätt vara utmaningar för företag 

eftersom effekterna inte går att tolka.  För att möta effekter och attityder hos konsumenter kan 

det vara fördelaktigt att företag involverar strategier för empati och förståelse för 

konsumenternas värderingar. Det vill säga, att företagen hanterar konversationer på en 

personlig och emotionell nivå. En möjlig framtida lösning på det emotionella strategierna är att 

koppla till den CSR- modell som vi har beskrivit i vår analys. Utifrån strategin för 

tillmötesgående utgångspunkten, genom att expandera till en personlig och emotionell nivå för 

vidare hantering av CSR-diskussioner och CSR-frågor som kräver mer djupgående och 

individualiserade svar, se bild nedan (Figur 7).  

 

 
Figur 7 Djupgående och individualiserad CSR-integrerad relationshanteringsmodell 

 

Detta inkluderar även att anställda kan behöva en specialiserad social kompetens i att kunna 

erbjuda den service som möter konsumenterna emotionellt. Följaktligen kan det vara en 

utmaning i den form att alla personer är olika, där emotionerna utspelar sig olika hos människor. 

En annan möjlig framtida lösning kan vara artificiell intelligens (AI). Framförallt finns det 

teorier som indikerar på att AI kan användas inom interaktion med kunder (Davenport & 

Ronanki 2018). AI är redan implementerat inom flera branscher idag, där verktyget hjälper till 

med att automatisera digitala och fysiska uppgifter – som administrerande och finansiella 

aktiviteter till att använda automatiserade robotar. AI har skapat möjligheten att analysera 

interaktionen med kunder, och med hjälp av analytiska egenskaper kan det därmed skapa en 

form av ”erfarenhet”, det vill säga uträknad kunskap om känslor för att därefter lära sig att ta 
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beslut. Med hjälp av AIs möjligheter till att analysera en stor mängd data, kan det därmed vara 

en effektiv strategi till att kommunicera med flera kulturella grupper, och på så sätt hantera 

sociala mediers potential med att nå många segment utan geografiska begränsningar (Huang & 

Rust 2018; Steinhoff et al. 2018).  

 

Avslutningsvis, att använda verbala relationshanteringsstrategier kan det på längre sikt bygga 

och stärka relationer och associationer till varumärket inom kundservice. Vidare kan det vara 

viktigt för företag att förstå hur och vad för värde som skapas i relationen, eftersom värdet är 

kopplat till varumärket genom interaktion via CSR-kommunikationer som berör konsumenter i 

olika utsträckning. Resultatet för denna studie kan således generera till ett övergripande 

teoretiskt bidrag med utmaningar inom relationsmarknadsföring och marknadskommunikation 

med inriktning CSR, samt till teorier inom relationshantering på sociala medier. Framförallt 

bidrar vårt resultat till teorier inom social media marketing strategier, samt utmaningar som det 

fortfarande finns för företag med att använda på sociala medier för att hantera CSR.  

 

En aspekt som inte har behandlats i denna studie och som kan vara intressant för vidare 

forskning att studera är konsumenters attityder till de strategier som företagen använder inom 

sin CSR-kommunikation, och hur företag ställer sig till användning av strategier för CSR-

kommunikation online. Det kan även vara intressant att undersöka CSR-kommunikation på 

andra branscher utöver kosmetikabranschen, samt att observera CSR-kommunikation på andra 

väletablerade sociala medieplattformar, såsom Instagram, Youtube etc. På så sätt kan det vara 

intressant att generalisera resultatet för olika branscher på olika plattformar för att därefter 

kartlägga i vilken utsträckning som företag tillämpar strategier för CSR-kommunikation som 

en konkurrensfördel på sin marknad, för att sedan jämföra marknaderna sinsemellan.  
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responsibility i praktiken . Stockholm: Ekerlid. 

 

Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the 

promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365. 

 

Mao, J. (2010). Customer brand loyalty. International journal of business and management, 

5(7), 213. 

 

McCracken, G. (1986). Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and 

Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research 

(1986-1998), 13(1), 71. https://doi.org/10.1086/209048 

 

Meadows-Klue, D. (2008). Falling in Love 2.0: Relationship marketing for the Facebook 

generation. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice. [Online] 9 (3), 245–250.  

 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur  

 

Noort, G,V. & Willemsen, L, M. (2012). Online damage control the effects of proactive 

versus reactive webcare interventions in consumer-generated and brand-generated platforms. 

Journal of interactive marketing : a quarterly publication from the Direct Marketing 

Educational Foundation. [Online] 26 (3), 131–140. 

 

Noort, G-V., Willemsen, L. M., Kerkhof, P., & Verhoeven, J. W. (2015). Webcare as an 

integrative tool for customer care, reputation management, and online marketing: A literature 

review. In Integrated communications in the postmodern era (pp. 77-99). Palgrave 

Macmillan, London. 

 

Nygren, G. & Wadbring, I. (2013). På väg mot medievärlden 2020 : journalistik, teknik, 

marknad. 5., [omarb.] uppl. / Gunnar Nygren, Ingela Wadbring (red.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Oh, J. C., & Yoon, S. J. (2014). Theory‐based approach to factors affecting ethical 

consumption. International Journal of Consumer Studies, 38(3), 278-288 

 

Pace, A. L, & Livingston, M. (2005). Protecting human subjects in internet research. 

Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 10, 35-45.  

 

Palihawadana, D., Oghazi, P & Liu, Y. (2016). Effects of ethical ideologies and perceptions 

of CSR on consumer behavior. 4964–4969. ISSN 0148–2963. [online].  

 

https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2017/csr/responsible-beauty-in-china
https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2017/LOreal_Rapport_Annuel_2017.pdf


 

 - 57 - 

Panda, T- K & Mishra, K (2013). Does emotional appeal work in advertising? : the rationality 

behind using emotional appeal to create favorable brand attitude. The IUP journal of brand 

management : IJBRM. 10 (2), 7–23. 

 

Pressey, A. & Mathews, B. (2000). Barriers to relationship marketing in consumer retailing. 

Journal of Services Marketing, 14(3), 272-285  

 

Riaz, W. & Tanveer, A. (2012). Marketing mix, not branding. Asian Journal of Business and 

Management Sciences, 1(11), 43-52. 

 

Roos, J, M. (2018). Konsumtionsrapporten 2018  

(Centrum för konsumtionsvetenskap 2018:1) Göteborg: Göteborgs universitet.  

https://www.aktuellhallbarhet.se/wp-

content/uploads/2018/12/181220konsumtionsrapporten2018.pdf 

 

Schneider, B. (1980). The service organization: Climate is crucial. Organizational Dynamics, 

9(2), 52-65. 

 

Shaw, D., & Clarke, I. (1999). Belief formation in ethical consumer groups: an exploratory 

study. Marketing Intelligence & Planning, 17(2), 109-120. 

 

Shaw, E.H. (2012). Marketing strategy: From the origin of the concept to the development of 

a conceptual framework. Journal of Historical Research in Marketing, 4(1), ss. 30-55. DOI: 

10.1108/17557501211195055 

 

Shaw, D. & Shiu, E. (2002). An assessment of ethical obligation and self‐identity in ethical 

consumer decision‐making: a structural equation modelling approach. International Journal of 

Consumer Studies, 26(4), 286-293. 

 

Shaw, D., Shiu, E., & Clarke, I. (2000). The contribution of ethical obligation and self-

identity to the theory of planned behaviour: An exploration of ethical consumers. Journal of 

marketing management, 16(8), 879-894. 

 

Sheth, J. N., & Parvatiyar, A. (1995). The evolution of relationship marketing. International 

business review, 4(4), 397-418.  

 

Singh, J. (2016). The Influence of CSR and Ethical Self-Identity in Consumer Evaluation of 

Cobrands. Journal of Business Ethics. [Online] 138 (2), 311–326. 

 

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M. (2016). Consumer behaviour : a 

European perspective. Sixth Edition. Harlow: Pearson. 

 

Statista. (2018a). Social media usage in Sweden 

https://www.statista.com/study/38898/social-media-usage-in-sweden-statista-dossier/ 

[Hämtad 2019-04-17] 

 

Statista. (2018 b). Facebook - Statistics & Facts https://www-statista-

com.lib.costello.pub.hb.se/topics/751/facebook/ [Hämtad 2019-04-17] 

  

https://www.statista.com/study/38898/social-media-usage-in-sweden-statista-dossier/
https://www-statista-com.lib.costello.pub.hb.se/topics/751/facebook/
https://www-statista-com.lib.costello.pub.hb.se/topics/751/facebook/


 

 - 58 - 

Statista. (2019a). Global market value for natural cosmetics from 2007 to 2017. https://www-

statista-com.lib.costello.pub.hb.se/statistics/673641/global-market-value-for-natural-

cosmetics/ [Hämtad 2019-02-11] 

 

Statista (2019b). Cosmetics industry worldwide. 

https://www.statista.com/study/38765/cosmetics-industry-worldwide-statista-dossier/ [2019-

05-30] 

 

Steinhoff, L., Arli, D., Weaven, S. & Kozlenkova, I. (2018). Online relationship marketing. 

Journal of the Academy of Marketing Science, ss. 1-25. 

 

Svensk handel (2016). Konsumenterna kan påverka – företagen har kraft att förändra. 

Svenska handels hållbarhetsundersökning. 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-

foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf 

 

Svensk handel (2017). Tillsammans mot 2030. Svenska handels hållbarhetsundersökning. 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-

foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2016.pdf 

  

Svensk handel (2018). Starkt ökat hållbarhetsintresse hos konsumenterna - och 

handelsföretagen är redo. Svenska handels hållbarhetsundersökning. 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-

foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf 

 

The Body Shop (2017). Enrich not exploit Report. 

https://www.thebodyshop.com/en-gb/about-us/our-commitment/enrich-not-exploit-

sustainability-report [2019-05-02] 

 

The Body Shop. (2019). THE BODY SHOP X NATURA https://www.thebodyshop.com/sv-

se/the-body-shop-och-natura [2019-05-13] 

 

Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. Marketing 

Intelligence & Planning, 32(3), 328-344. 

 

Van Raaij, F.W. (1991) The formation and use of expectations in consumer decision making 

in Roberson, T. and Kassarjian, H. (Eds), Handbook of Consumer Behavior, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, NJ. 

 

Veganguiden (2019). Varumärken som inte testar på djur. 

http://veganguiden.com/cruelty-free-och-veganska-varumarken/ [Hämtad:2019-02-01] 

 

Vegansociety (2019). Definition of veganism. 

https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism [Hämtad:2019-01-11] 

 

Verma, V., Sharma, D. & Sheth, J. (2016). Does relationship marketing matter in online 

retailing? A meta-analytic approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(2), 

206-217. 

 

https://www.statista.com/study/38765/cosmetics-industry-worldwide-statista-dossier/
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2017.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2016.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/hallbarhetsundersokning-2016.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf
https://www.thebodyshop.com/en-gb/about-us/our-commitment/enrich-not-exploit-sustainability-report
https://www.thebodyshop.com/en-gb/about-us/our-commitment/enrich-not-exploit-sustainability-report
https://www.thebodyshop.com/sv-se/the-body-shop-och-natura
https://www.thebodyshop.com/sv-se/the-body-shop-och-natura


 

 - 59 - 

Wiechel, M. (2017). Mynewsdesk. The Body Shop Sveriges mest hållbara skönhetsmärke 

2017 [pressmeddelande], 5 april. 

http://www.mynewsdesk.com/se/the_body_shop/pressreleases/the-body-shop-engagerar-sina-

kunder-i-julhandeln-1262045 [2019-05-13] 

 

Zollo, L., Yoon, S., Rialti, R., & Ciappei, C. (2018). Ethical consumption and consumers’ 

decision making: the role of moral intuition. Management Decision, 56(3), 692–710. 

https://doi.org/10.1108/MD-10-2016-0745 

 

Öberseder, M. Schlegelmilch, B & Gruber, V. (2011). "‘Why don’t consumers care about 

CSR?"’ a qualitative study exploring the role of CSR in consumption decisions. Journal of 

business ethics : JOBE, 104(4), pp.449–460. 

 

  

http://www.mynewsdesk.com/se/the_body_shop/pressreleases/the-body-shop-engagerar-sina-kunder-i-julhandeln-1262045
http://www.mynewsdesk.com/se/the_body_shop/pressreleases/the-body-shop-engagerar-sina-kunder-i-julhandeln-1262045
http://www.mynewsdesk.com/se/the_body_shop/pressreleases/the-body-shop-engagerar-sina-kunder-i-julhandeln-1262045


 

 - 60 - 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 - 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


