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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens titel: Kundlojalitet genom sociala medier – Hur företag kan stärka kundlojaliteten och 

därmed skapa konkurrenskraftiga kundrelationer via sociala medier. 

Nyckelord: Internetmarknadsföring, Webb 2.0, Sociala medier, Relationsmarknadsföring, eCRM, 

Kundlojalitet, Interaktion, långsiktiga kundrelationer, Word of mouth 

Syfte: Vårt syfte är att besvara vår problemformulering och se hur lojalitet kan skapas genom sociala 

medier då lojalitet är en grundsten i skapandet av långsiktiga kundrelationer. Vidare ämnar vi besvara 

problemformuleringen genom att undersöka hur företag kan använda sociala medier för att skapa och 

bevara potentiella och befintliga långsiktiga kundrelationer.  

Metod: Ett kvalitativt och abduktivt förhållningssätt är det som ligger till grund för den här uppsatsen. 

Undersökningen utgår från ett positivistiskt synsätt och kvalitativa intervjuer har valts som metod för 

att samla in empirisk data.  

Teoretiskt perspektiv: Denna undersökning baseras på erkända teorier och modeller främst inom 

internetmarknadsföring, relationsmarknadsföring samt kundlojalitet då dessa ämnen ligger som grund 

för vår undersökning. Vidare används teorier och modeller kring sociala medier som ett verktyg för 

integrerad kommunikation.  

Empiri: Semistrukturerade, kvalitativa intervjufrågor har utformats för denna undersökning. 

Frågeställningarna har besvarats av framstående webbkonsulter samt av företag, framgångsrika inom 

området.  

Slutsatser: Utifrån vår undersökning har vi besvarat vår frågeställning; hur skapar ett företag 

kundlojalitet och konkurrenskraftiga kundrelationer via sociala medier? Utifrån vår undersökning ser 

vi företagens närvaro i sociala medier som en god förutsättning för att skapa kundlojalitet och bygga 

relationer. Sociala medier möjliggör en direkt dialog med kunderna vilket skapar en personlig kontakt. 

Vi har identifierat stora möjligheter med att företagen kan bemöta kunderna och exponera varumärket, 

nå ut med önskvärt budskap samt möjligheten att påverka kunderna i önskvärd riktning. Slutligen kan 

vi konstatera att sociala medier är ett starkt och effektivt verktyg vid skapande av kundlojalitet och 

långsiktiga kundrelationer. Det krävs dock att kanalerna används på rätt sätt vilket är möjligt genom 

ökad kunskap genom egen erfarenhet.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Customer loyalty through social media – How companies can strengthen customer loyalty and 

create competitive customer relationships through social media.  

Keywords: Internet marketing, Web 2.0, Social media, Relationship marketing, eCRM, Customer 

loyalty, Interaction, long-term customer relationships, Word of mouth 

Purpose: Our purpose is to answer our problem statement and see how loyalty can be created by 

social media since loyalty is a cornerstone in the creation of long-term customer relationships. 

Furthermore we intend to examining how companies can use social media to create and preserve 

potential and existing long-term relationships.  

Methodology: The method used for this thesis is of qualitative and abductive character. The survey is 

based on a positivistic approach and qualitative interviews have been chosen as the method for 

collecting empirical data. 

Theoretical perspective: This survey is based on recognized theories and models primarily within 

internet marketing, relationship marketing and customer loyalty since these topics forms the basis for 

our investigation. Furthermore theories and models of social media are used as a tool for integrated 

communications.  

Empirical foundation: Semi-structured, qualitative interview questions have been designed for this 

study. The questions have been answered by prominent web consultants and firms, successful in the 

field.  

Conclusions: Based on our investigation, we have responded to our leading question: how can firms 

succeed in creating customer loyalty and competitive customer relationships through social media?  

Based on our survey, we see corporate social media as a good foundation for creating customer loyalty 

and building relationships. Social media enables a direct dialogue with customers, thus creating a 

personal contact. We have identified major opportunities as businesses can respond to the customers 

and expose the brand, reach out with a desired message and the ability to influence customers in the 

desired direction. Finally we note that social media is a powerful and effective tool for creating 

customer loyalty and long-term relationships. It requires however that the channels are used properly, 

which is possible through increased knowledge through personal experience.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till sociala medier och dess utbredda framfart. 

Vidare presenteras sociala medier ur ett interaktionsskapande perspektiv. Därefter förs en 

problemdiskussion kring det valda ämnet följt av syfte och problemformulering där vi presenterar det 

primära problem vi ämnar besvara efter genomförd studie. En frågeställning har utformats som en 

följd av vår problemformulering och avgränsningar har gjorts för att specificera vår undersökning. 

Slutligen presenteras en disposition för att ge läsaren en överblick över innehållet i vår 

kandidatuppsats. 

1.1 Bakgrund 

Dagens teknologi ger oss möjligheten att bära med oss hela vårt nätverk i mobiler och datorer och 

umgås oavsett tid och rum. Det har gjort att gränserna mellan den digitala och den verkliga världen 

suddats ut. Genom sociala medier skapas en social verklighet där det självgenererande innehållet är 

drivkraften. Inom den sociala verkligheten sker ett ömsesidigt utbyte av tankar och preferenser mellan 

privatpersoner och företag. (Åblad, L. 2011, s. 19) Internets uppkomst grundar sig i ett behov av att 

utbyta mjukvara, data, nyheter och meddelanden med varandra. Den rådande trenden mot ökat 

användande av sociala medier kan ses som en evolution från slutet av 1900-talet fram till idag. Sociala 

medier har uppkommit som en vidareutveckling för att uppfylla Internets ursprungliga syfte: Att 

förenkla informationsutbytet mellan användare. (Kaplan, A. M, Haenlein, M. s. 60) Begreppet sociala 

medier myntades under 2000-talet och fick snabbt en stor, betydande roll. Tidigt stod det klart att en 

revolutionerande förändring var på gång men betydelsen av sociala medier och konsekvenserna var då 

okända. (Åblad, L. 2011, 11) 

Sociala medier är ett samlingsnamn för flera olika fenomen såsom Facebook, Twitter och bloggar. 

Idag har andra fenomen tillkommit som kan kopplas till sociala medier som social marknadsföring, 

viral marknadsföring, e-handel och socialt sök. Alla fenomen som hamnar inom samlingsnamnet 

sociala medier handlar uteslutande om relationer. Viljan och möjligheten att behålla befintliga 

relationer samt skapa nya relationer och nätverk är den största drivkraften bakom användningen av 

sociala medier. (Åblad, L. 2011, s. 11) 

”Facebook idag kan jämföras med ett land (världens tredje största land i befolkningsmängd) när det 

kommer till antalet miljoner medlemmar” (Åblad, L, 2011, s. 12) 

 År 2004 hade 79 % av svenska befolkningen tillgång till internet i hemmet. Antalet har ökat varje år 

fram till idag, med undantag år 2005. (SCB, 2012, s. 9) 

 93 % av den svenska befolkningen mellan 16-74 år hade tillgång till internet i hemmet våren 2011 

(SCB, 2012, s. 9) 
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 Nästan 9 av 10 använder internet dagligen eller minst en gång i veckan i Sverige. En ökning med 14 % 

sedan år 2004. (SCB, 2012, s. 9) 

 En tredjedel av den svenska befolkningen kopplar upp sig på internet via sin mobiltelefon (SCB, 2012) 

 Användningen av internet i mobilen har ökat med 6 % sedan år 2010 (SCB, 2012)  

 4 5197 80 personer i Sverige finns på Facebook, det utgör 49,81 % av Sveriges befolkning 

(Socialbakers, 2012) 

 

En teknologisk förändring har skett som har inneburit att den traditionella marknadsföringen har 

övergått till att innefatta elektronisk marknadsföring så kallad e-marketing. Det är en blandning mellan 

traditionell marknadsföring och nya kommunikationsteknologier som tillsammans skapat nya 

marknadsföringsstrategier. (Chaffey, 2002, s. 286) En vidareutveckling av Webb 1.0 resulterade i 

uppkomsten av Webb 2.0 som har öppnat upp för en tvåvägskommunikation. Den nya 

tvåvägskommunikationen har lett till en ökad interaktion mellan köpare och säljare. Detta har i sin tur 

lett till att företagen fått ökad kännedom om konsumenterna och konsumenterna har fått en ökad 

kontroll över kommunikationen och över den personliga informationen. (Thackeray et al. 2008, s. 339) 

Tidigare har marknadsföringens lönsamhet mäts i termer av försäljningsvolym, intäkter och marginal. 

I takt med ökat fokus på relationsmarknadsföring och CRM har intresset för att mäta den ekonomiska 

betydelsen av relationer ökat. Gummesson (2002) använder ROR (Return on relations) som ett 

bregrepp för relationers långsiktiga effekt på lönsamheten och definierar begreppet som: ”den 

långsiktiga effekt på lönsamheten som uppstår genom etablering och underhåll av en organisations 

nätverk av relationer.” (Gummesson, 2002, s. 267-268) 

Förvärva nya kunder kan kosta fem gånger mer än att tillfredställa och behålla befintliga kunder. Ett 

genomsnittligt företag förlorar årligen tio procent av sina kunder, fem procents minskning av 

kundernas avhopp kan generera en vinstökning på 25 till 85 % beroende på bransch. Kunders 

lönsamhet tenderar att öka under kundens livstid sett till ökade inköp, spridning av positiv 

information, minskade operationella kostnader samt större benägenhet att köpa företagens 

premiumprodukter. (Kotler, Keller, 2009, s. 178) 

Vägen till att vinna lojalitet är att vinna förtroende. Företagen vill skapa och behålla förtroendet från 

rätt kundgrupp. Den rätta kundgruppen innefattar de kunder som förblir lojala mot varumärket även på 

lång sikt. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 4, 5) Lojala kunder är mindre priskänsliga och värderar 

varumärke och kvalitet framför priset. De vänder sig inte till konkurrenterna vid tillfälliga 

kampanjerbjudanden eller rabatter. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 8) En lojal kund uppgraderar i högre 

grad sina produkter och gör fler inköp av företagens senaste produkter. De bidrar i större utsträckning 

med nya idéer till förbättrade produkter och en förbättrad service och nöjda kunder innebär minskade 

operationella kostnader för företaget. Lojala kunder har även kopplats samman med högre avkastning 
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och lägre risker på aktiemarknaden. (Kotler, Keller, 2009, s. 165) En lojal kund är mer benägen att 

dela med sig av personlig information som kan bidra till en ökad kännedom om kunderna. Ett högt 

förtroende för varumärket gör även att kunden är mer benägen att sprida budskap vidare och dela med 

sig av sina erfarenheter till andra konsumenter. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 4)   

1.2 Problemdiskussion  

Sociala medier är ett högst aktuellt ämne som ligger i topp på agendan hos många företagsledare. 

Företagen försöker identifiera sätt på vilka dem kan nå lönsamhet genom sociala medier. Trots det 

stora intresset för sociala medier är förståelsen för termen sociala medier och dess innebörd högst 

begränsad. (Kaplan, Haenlein, 2009, s. 59) I dagsläget finns halva Sveriges befolkning representerade 

på Facebook. (Socialbakers, 2012) Då användningen av sociala medier ökat explosionsartat är det av 

yttersta vikt för företagen att skaffa sig kunskap och förståelse för det digitala nätverkandet och dess 

roll för privata såväl som professionella relationer. (Åblad, L. 2011, s. 18)  

 

Sociala medier är en revolutionerande trend som borde vara av högsta intresse för företagen att ta 

tillvara. Det gäller generellt för alla företag, inte bara dem verksamma online. (Kaplan, Haenlein, 

2009, s. 59) Många företag är inte heller helt bekväma med tanken att konsumenterna kan 

kommunicera fritt med varandra om företaget. Kommunikationen och informationen ligger utanför 

företagets kontroll. (Kaplan, Haenlein, 2009, s. 60) Internet har möjliggjort en mycket snabb 

spridningseffekt av ett budskap. Ett budskap som tidigare enbart nådde några få kan idag nå ut till en 

stor massa inom loppet av sekunder. (Quirk, 2011) 

Sociala medier har öppnat upp för helt nya sätt att kommunicera på vilket i sin tur bidragit till minskat 

förtroende för traditionell reklam. Idag finns möjligheten att aktivt söka och finna vår egen 

information och dela med oss av egen kunskap och egna erfarenheter mellan varandra. Genom det 

finns möjligheten att skapa vårt eget innehåll. Det är något företagen i sin tur bör uppmuntra och 

anamma för att dra fördel av och kunna utnyttja dessa nya beteendetrender som verktyg i 

affärsutvecklingen. (Åblad, L. 2011, s. 12)   

Behovet av kontroll över mediekonsumtionen har ökat. Kunderna förutsätter att få omedelbar tillgång 

till information och förväntar sig att informationen ständigt ska finnas tillgänglig. Konsumenterna 

använder sig av sociala medier i syfte att söka information inför ett köp och under själva 

köpprocessen. Den information som kunderna har att tillgå genom sociala medier ses som mer 

tillförlitlig än den som företagen sänder ut genom sponsrade kommunikationskanaler, som inom den 

traditionella marknadsföringen. (Mangold, Faulds, 2009, s. 360) Kundernas ökade kontroll över 

kommunikationen, det faktum att kunderna inte har tillgång till någon fysisk butik och inte heller till 

någon fysisk produkt över internet, gör att kundlojaliteten  blir svår att skapa och behålla samtidigt 

som lojalitet får en mer betydelsefull roll för företaget. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 4) 



4 
 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att besvara vår problemformulering och se hur lojalitet kan skapas genom sociala medier 

då lojalitet är en grundsten i skapandet av långsiktiga kundrelationer. Vidare ämnar vi besvara 

problemformuleringen genom att undersöka hur företag kan använda sociala medier för att skapa och 

bevara potentiella och befintliga långsiktiga kundrelationer.  

1.4 Frågeställning och problemformulering 

Hur skapar ett företag kundlojalitet och konkurrenskraftiga kundrelationer via sociala medier? 

Företagsledare har insett att det finns mycket kapacitet att utnyttja inom sociala medier som 

marknadsföringskanal. Då fenomenet är relativt nytt finns fortfarande många frågetecken kring hur 

man på bästa sätt ska dra fördel av den nya utvecklingen.  

1.5 Avgränsning 

Fokus i den här uppsatsen är att undersöka hur företag kan bygga kundlojalitet och kundrelationer 

genom sociala medier. Vi avgränsar oss från all annan form av internetmarknadsföring. Vi kommer 

enbart att undersöka marknadsföring från företag till konsument. Vi avgränsar oss även till att 

undersöka företag verksamma på den svenska marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Disposition 
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Inledning kapitel 1 

I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till sociala medier och dess utbredda framfart. 

Därefter förs en problemdiskussion kring det valda ämnet följt av syfte och problemformulering där vi 

presenterar det primära problem vi ämnar besvara efter genomförd studie. En frågeställning har 

utformats som en följd av vår problemformulering och avgränsningar har gjorts för att specificera vår 

undersökning. 

Metod kapitel 2 

I detta kapitel presenteras vilken undersökningsmetod och vilket tillvägagångssätt som använts under 

arbetets gång. Vidare beskrivs hur vi analyserat och bearbetat insamlad empiri följt av utvärdering av 

uppsatsens tillförlitlighet.  

Teoretisk referensram kapitel 3 

I detta kapitel presenteras teorier och modeller som ämnar användas som stöd vid vår analysdel. 

Teorin bygger på tidigare forskning på området och syftar till att ge djupare kunskap och förståelse 

för det valda ämnet. Vidare syftar teorin till att öka läsarens förståelse för uppsatsen empiriska data.   

Empiri kapitel 4 

Detta kapitel inleds med en presentation och en kort bakgrund av samtliga informanter som bidragit 

med data till vår empiri. Vidare presenteras en sammanställning av samtliga svar från våra 

frågeställningar följt av en sammanfattning.  

Analys kapitel 5 

I analysen kopplas vår teori samman med den insamlade empirin. Det analyserade innehållet syftar 

till att svara på vår ursprungliga frågeställning och problemformulering.  

Slutsats kapitel 6 

Slutsatserna efter genomförd studie har som syfte att besvara vår problemformulering och genom det 

uppfylla vårt syfte med vår kandidatuppsats.  

 

 

 

2 METOD  
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I kapitlet som följer presenteras vilken undersökningsmetod och vilket tillvägagångssätt som använts 

under arbetets gång. Vidare beskrivs hur vi analyserat och bearbetat insamlad empiri följt av 

utvärdering av uppsatsens tillförlitlighet.  

2.1 Undersökningsansats 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapen finns två olika förhållningssätt. Hermeneutiken definieras som en tolkningslära 

som, inom samhällsvetenskapen avvisar det naturvetenskapliga forskningsidealet. Inom 

hermeneutiken skiljer man på fysiska och sociala fenomen. (Halvorsen, 1992, s. 14) Inom 

positivismen tillämpas den naturvetenskapliga forskningsmodellen inom samhällsforskningen vid 

undersökningar av sociala fenomen och i syfte att förklara den sociala världen. Inom positivismen 

inträffar inget slumpmässigt eller av ödet förutbestämt. Positivismen menar att den sociala världen bör 

beskrivas på samma sätt som naturens värld att det finns ett orsakssamband mellan allt som sker. Det 

finns en objektiv verkligheten som existerar oavsett om samhällsforskaren upptäckt denna verklighet 

eller inte, enligt positivismen. Det sociala livets mönster och regelmässigheter skapas inte genom 

forskningen, det är inom forskningen som den upptäcks. (Denscombe, 2004, s. 24-25) I vår 

undersökning använder vi ett positivistiskt förhållningssätt då vi syftar till att undersöka och belysa ett 

fenomen som redan finns. Undersökningen ska vara fri från egna påverkan och störningar i form av 

egna tolkningar, värderingar eller egna ändringar. Vi ska hålla en neutral ståndpunkt genom hela vår 

undersökning. (Denscombe, 2004, s. 25-26) 

2.1.2 Teoretiskt förhållningssätt 

Vid empiriska observationer är teorier utgångspunkten. Inom formalvetenskapen används det 

deduktivt-logiska tankesättet som bygger på logik och kan bekräftas eller falsifieras. Målet med 

deduktion är att finna en orsak och en förklaring av naturlagar. Detta bildar i sin tur grunden för 

prediktion och kontroll. Vid induktion utgår man från rena observationer med syftet att göra nya 

upptäckter inom forskningen. (Holme, Solvang, 1997, s. 51) Slutsatser dras från det speciella till det 

mer generella (Johanessen, Tuffte, 2003, s. 35). Det induktiva synsättet används främst inom 

samhällsvetenskapen. Vi avser att använda oss av båda dessa teoretiska förhållningssätt. 

Utgångspunkten ligger i redan befintliga teorier och modeller men har även ett empiriskt utgångsläge. 

Abduktion är en metod som har drag från både deduktion och induktion. Det som skiljer abduktion 

från deduktion och induktion är att abduktion även inbegriper förståelse (Alvesson, Sköldberg, 2008, 

s. 55) Vi kommer därför ha ett abduktivt teoretiskt förhållningssätt som innebär en möjlighet att röra 

sig fritt mellan empiri och teori som utgångspunkt (Halvorsen, 1992, s. 15) 

2.2 Undersökningsmetod  
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Vid kvalitativa metoder använder man observation som metod. Forskaren bör på ett analyserande sätt 

bilda sig en uppfattning om det observerade för att få kunskaper utöver det som observationen berättar. 

Forskaren behöver kunskap om hur ofta en specifik observation sker, dess inverkan och tolkning hos 

människor, hur representativ observationen är samt om människor skulle ha betett sig annorlunda om 

någon observation inte utförts. (Halvorsen, 1992, 83) Kvalitativa metoder är inte främst inriktade på 

att bevisa om informationen har en generell giltighet. Det centrala är snarare att få en djupare 

förståelse av det fenomen som undersöks. Inom den kvantitativa metoden ligger kontrollen hos 

forskaren. Metoden är mer formaliserad och strukturerad i sin utformning. (Holme, Solvang, 1997, 

s.14) Vanligtvis används olika former av frågetekniker där frågorna är bestämda i förväg och följer en 

viss struktur. Korrespondenterna får samma frågor via frågeformulär. (Halvorsen, 1992, s. 83)  

Vi ska undersöka ett socialt beteende. Syftet är att få fram en nyanserad och detaljrik bild av ett socialt 

fenomen och vi ska därför använda oss av en kvalitativ undersökningsform. Då fenomenet med sociala 

medier som marknadsföringsform är ett relativt nytt fenomen finns en begränsad mängd forskning på 

området. En kvalitativ ansats lämpar sig bäst då det är ett relativt okänt fenomen som undersöks. 

(Johanessen, Tufte 2003, s.21) All mänsklig handling en meningsdimension som bygger på hur 

människor tolkar och uppfattar omgivningen. För att forskaren ska lyckas skapa sig en förståelse krävs 

en insikt i meningsdimensionen som ligger bakom människors samverkan och handlingar. Den 

insikten går endast att uppnå genom kvalitativ forskning. (Johanessen, Tufte 2003, s.69)  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av datainsamling primärdata och sekundärdata. Primärdata utgörs av det data som 

samlas in av forskaren själv, direkt från källan, i form av exempelvis intervjuer eller 

enkätundersökningar. Genom primärdata kan ny information tillämpas och utifrån det kan nya 

slutsatser dras. Sekundärdata utgörs av redan publicerade källor som exempelvis vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar och litteratur. (Halvorsen, 1992, s. 72) För att få möjlighet att besvara vår 

frågeställning i den här undersökningen kommer vi främst använda oss av primärdata i form av 

intervjuer med experter och yrkessamma inom området. Sekundärdata kommer att användas i 

inledningen där bakgrunden till ämnet presenteras. Även teoridelen bygger på sekundärdata för att 

bredda kunskapen och förståelsen för ämnet som ska undersökas samt för relaterade modeller och 

teorier. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer vid vår insamling av 

primärdata. Vidare har vi valt att använda oss av relativt öppna frågor för att ge informanterna 

utrymme att utveckla svaren för att ge ett rikare innehåll till undersökningen.  

2.3.1 Urval 

Målet vid valet av informanter var att finna experter inom området för att bredda och fördjupa 

kunskapen. Vidare var målet att finna informanter med olika befattningar för att få information utifrån 
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olika perspektiv. Vi började söka på internet efter inflytelserika personer och experter inom sociala 

medier. Den första intressanta personen vi fann var Hans Kullin, pr-konsult på socialamedier.se. 

Första kontakten skedde via mail och ledde till en personlig intervju. En annan person vi fann 

intressant vid vår eftersökning på internet var Anna-Carin Carnebro, en webbkonsult på 

Webbevakning som blev vår nästa informant. Vi mailade vårt intresse och bestämde möte för en 

personlig intervju. Anna-Carin visade sig vara mycket engagerad i vår undersökning och hade 

sammanställt en lista med potentiella kontakter inom ämnet. Anna-Carins engagemang öppnade upp 

för tre till intervjuer med två informanter från Ving respektive Telia Sonera samt en informant från 

Kundo, ett litet webbaserat bolag.  

Vi kontaktade de informanter vi ansåg vara mest intressanta och som kompletterade varandra för att få 

ett brett perspektiv. Ving och Telia Sonera valdes för att det är stora väletablerade företag och för att vi 

hört från Anna-Carin att företagen uppnått en framgångsrik marknadsföring genom sociala medier. 

Kundo utgjorde ett bra komplement då det är ett litet företag, väldigt aktivt inom sociala medier. 

Samtliga tre informanter kontaktades via mail vilket ledde till personliga möten.  

2.4 Källkritik 

En grundläggande fråga i all typ av forskning är datats reliabilitet. Det är den fakta som samlas in i 

empirin som vidare ligger som grund för resultaten av undersökningen. Reliabilitet betyder 

tillförlitlighet och rör insamlingen och bearbetningen av undersökningens data. (Johanessen, Tufte, 

2003, s. 28) Förskningens data måste även uppnå validitet, som innebär giltig information. I 

kvalitativa undersökningen är problemet med giltig fakta relativt liten då forskaren kommer närmare 

ämnet som undersöks. (Holme, Solvang, 1997, s. 94) 

För att få en djupare förståelse och en bredare kunskap inom området har vi valt informanter med olika 

befattningar för att bidra med information utifrån olika synvinklar. Vi har valt respondenter som 

representerar både små och stora företag samt webbkonsulter med specialkompetens inom ämnet för 

sociala medier. Vi ser att tillförlitligheten kan ifrågasättas då samtliga tillfrågade informanter är 

positivt inställda till sociala medier vilket eventuellt kan ha vinklat svaren. Vi har inte varit i kontakt 

med något företag med negativa erfarenheter, vilket hade kunnat stärka reliabiliteten. Vårt huvudsyfte 

är dock att få fram hur företag lyckas med marknadsföring genom sociala medier. För att öka 

tillförlitligheten har vi ställt frågor för att även belysa svårigheter och nackdelar med sociala medier 

som marknadsföringskanal. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
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I följande kapitel presenteras teorier och modeller som ämnar användas som stöd vid vår analysdel. 

Teorierna bygger på tidigare forskning på området och syftar till att ge djupare kunskap och 

förståelse för det valda ämnet. Slutligen syftar teorierna till att öka läsarens förståelse för uppsatsen 

empiriska data.   

3.1 Internetmarknadsföring  

Under de senaste åren har en stor förändring skett inom marknadsföringsområdet över hela världen. 

Den snabba utvecklingen och expansionen av internetanvändningen har lett till att 

konsumtionsmönstret ändrats och fler väljer att göra inköp online istället för i fysiska butiker. Alla 

företagens tjänster erbjuds nu online och kunderna kan enkelt handla, ta del av nyheter och 

erbjudanden. (Wu, 2002, s. 36) 

 

Internetbaserad marknadsföring inkluderar det egna företagets hemsida tillsammans med 

kommunikativ teknik i form av banners, direktmarknadsföring samt via e-mail och länkar till andra 

företags hemsidor. Syftet är att skapa nya kundrelationer samt bevara och stärka befintliga 

kundrelationer genom att erbjuda god service. Internetbaserad marknadsföring refererar till ett externt 

perspektiv av hur företag kan erbjuda kunderna service och tjänster med hjälp av en kombination av 

internetbaserad samt traditionell marknadsföring. (Chaffey 2002 s. 286)  

Elektronisk marknadsföring så kallad e-marketing är en blandning mellan traditionell marknadsföring 

och nya kommunikationsteknologier. Elektronisk marknadsföring ger ett bredare användningsområde 

som inkluderar all befintlig teknologi för att forma marknadsföringsstrategier. (Chaffey 2002 s. 286) 

Det finns flera fördelar med e-marknadsföring jämfört med den traditionella marknadsföringen. 

Företagen når en betydligt bredare räckvidd. På ett kostnadseffektivt sätt nås potentiella kunder 

världen över. Det möjliggör även för en tvåvägskommunikation mellan säljare och köpare och genom 

interaktion får företagen ökad kännedom om konsumenterna. Den kunskapen kan användas för att 

underlätta snabba anpassningar till oförutsägbara förändringar på marknaden. (Quirk 2011, (8/12) 

Chaffey (2002) har listat tre olika punkter för en framgångsrik marknadsföring: Identifiering, 

förutseende och tillfredställelse. Företaget bör börja med att ta reda på hur internet kan användas för 

att identifiera kundernas behov och önskemål. Vidare är nyckelfunktionen för att kunna fördela 

marknadsföringsresurserna att företaget lyckas förutse efterfrågan av digital service. Det slutliga målet 

är att lyckas tillfredställa kundernas önskemål. Då bör företaget ta hänsyn till faktorer som 

användarvänlig hemsida, distribution av fysiska produkter samt se över kundservicen. (Chaffey 2002 

s. 287) 

För att uppnå en framgångsrik elektronisk marknadsföring, oavsett vilken strategi företaget valt att 

använda, bör företaget på ett tidigt stadium skapa en tydligt definierad strategisk process. Syftet med 

processen är att genom olika kommunikationskanaler skapa en strategi för att uppnå företagets 
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slutgiltiga målsättning. Paul Smith har utvecklat en modell som innehåller sex olika steg. Modellen 

används i syfte att uppnå en lyckad marknadsföringsstrategi samt för att kunna mäta och följa upp 

effekten av e-marketing som är en viktig del i marknadsföringsprocessen. (Chaffey, 2002, s. 289) 

 Situation: Var befinner vi oss i dagsläget?   

 Målsättning: Var vill vi befinna oss? 

 Strategi: Hur tar vi oss dit? 

 Taktik: Hur exakt tar vi oss dit? 

 Handling: Vad är planen? 

 Kontroll: Är målet uppnått? 

 

 

Figure 8.2 SOSTAC – a generic framework for e-marketing planning (Chaffey, 2002, s. 289) 

 

 

 

 

3.2 Webb 2.0 
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Webb 2.0 kom att bli andra generationens applikationer och webbtjänster. Till skillnad från den 

tidigare versionen, webb 1.0, fick användarna möjlighet till ökad kontroll av kommunikationen och en 

ökad kontroll av den personliga informationen. En tvåvägskommunikation uppkom som ledde till 

förhöjd interaktion mellan olika aktörer. Konsumenterna involveras i hela den kreativa processen 

genom både distribution och produktion av information genom ömsesidigt meningsutbyte och socialt 

nätverkande. Konsumenterna kan utbyta erfarenheter och åsikter om tjänster och produkter på ett 

effektivt sätt där budskapet snabbt når ut till en stor massa. Den andra generationens 

internetapplikationer öppnade många dörrar ur ett marknadsföringsperspektiv. Den ökade 

interaktionen och involveringen online ledde till helt nya möjligheter att marknadsföra sig. (Thackeray 

et al. 2008, s. 339) 

3.3 Elektronisk Word of mouth (eWOM) 

Författarna Gremler, Walsh, Henning-Thurau och Gwinner (2004) definierar i sin artikel eWOM som: 

”any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or 

company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet.” Word of 

mouth har länge varit känt som ett viktigt och effektivt redskap inom marknadsföring och har visat sig 

ha stor inverkan på köpbeteendet hos konsumenterna. Via olika forum på internet och via sociala 

medier finns möjligheten att uttrycka och utbyta åsikter och erfarenheter fritt mellan varandra. Kunder 

kan därmed enkelt utbyta sina åsikter om varor och tjänster med ett stort antal andra kunder och 

därmed ingå i eWOM, electronic word of mouth. Detta utgör naturligtvis både möjligheter och hot för 

företagen då positiv feedback kan nå ut till fler kunder men samtidigt förlorar företagen mycket av 

kontrollen över kommunikationen och dess spridning. (Henning-Thurau et al. 2004, s. 39)   

Tidigare forskning har visat på några olika faktorer som är de främsta motiven till att konsumenter 

väljer att delta i diskussioner och utbyta åsikter online. Det som främst motiverar är strävan efter 

självuppfyllelse och strävan efter att öka sin egen självkänsla, ett behov av social interaktion, intresset 

av ekonomisk vinning samt att det finns en angelägenhet att visa omtanke gentemot andra 

konsumenter. Utifrån vad som motiverar konsumenterna till deltagande kan företagen vidare dela in 

sin kundkrets i olika grupper. Företagen bör därefter utveckla olika strategier för olika grupper för att 

på ett effektivt sätt främja beteendet vid eWOM hos sina kunder. (Henning-Thurau et al. 2004, s. 39)   

3.4 Relationsmarknadsföring - CRM 

Customer Relationship Management (CRM) definieras som ”Styrning av organisationers 

marknadsrelationer” och kan ses som en central definition av marknadsföring. (Blomqvist, Dahl, 

Haeger, 2004, s. 13) Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) bygger all affärsverksamhet på 

relationsskapande till omvärldens aktörer. (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004, s. 13) Tidigare har fokus 

inom marknadsföring legat på transaktioner, antal marknadsandelar och andra mer kortsiktiga mått på 
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resultat. Marknaden sågs då som homogen där konsumenterna förväntades ha likvärdiga behov och 

preferenser. (Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004, s. 18) I en allt snabbare samhällelig och teknologisk 

utveckling krävs det nytänkande på området. Det har lett till en förändrad syn på marknadsföring där 

kundrelationen integrerats till att vara kärnan och utgångspunkten inom marknadsföring. Det finns tre 

huvuddrag som betonas särskilt inom det nya synsättet. För det första bör marknadsföringens syfte ses 

som ett sätt att skapa, bevara och främja kundrelationer. För det andra utgörs den centrala delen i 

processen av interaktionen mellan kund och företag. Slutligen kan marknadsföring ses som en viktig 

ledningsfråga snarare än som en separat enhet inom företaget.(Blomqvist, Dahl, Haeger, (2004), s. 20)    

Forskning inom marknadsföring har under en längre tid visat att kundrelationer långsiktigt genererar 

mer än vad transaktioner gör, som är mer en kortsiktig strategi. Den traditionella marknadsföringen 

bygger på utbytet av transaktioner till skillnad från relationsmarknadsföring som bygger på interaktion 

mellan företag och kund. Relationsmarknadsföring kräver mer kunskap och information om kunden 

där informationen måste användas på rätt sätt. För att företagen ska kunna utnyttja kundinformationen 

på ett effektivt sätt krävs systematisering av informationsprocessen för att undvika att delar av 

information går förlorad, kommunikationen blir för torftig eller att information används felaktigt. 

(Jayachandran et al. 2005, s. 177)  

Ömsesidighet är en huvudfaktor inom CRM och bygger på ett utbyte av information mellan två parter. 

En handling från den ena parten samspelar med den andra partens handling som möjliggör interaktion 

och utbyte av information mellan parterna. Utbytet bygger på tillit och hängivenhet. Nästa steg i 

processen är upptaget av informationsflödet. Där krävs uppdaterad information om kundens 

interaktion med organisationen. Kunderna kommunicerar genom olika kommunikationskanaler och 

med olika avdelningar inom företaget. Den mångfacetterade kommunikationen utgör basen för 

framtida interaktioner inom CRM. Kundinformationen bidrar till en djupare förståelse för kundens 

beteende och behov. Det möjliggör för företaget att kunna erbjuda mer kundanpassade produkter och 

tjänster. Det underlättar även identifieringen av nuvarande, potentiella, och icke potentiella kunder. 

Fördelen med processen är även reducerade kostnader för marknadsföring och kundservice. 

(Jayachandran et al. 2005, s. 177) 

3.4.1 Electronic customer relationship management (eCRM) 

eCRM är en vidareutveckling av den traditionella CRM. Den traditionella CRM har kopplats samman 

med elektroniska affärsapplikationer. För att underlätta och förbättra CRM har en mjukvaruapplikation 

utvecklats i form av eCRM. (Kennedy, 2006, s.58) Internetanvändandets framfart och det faktum att 

mer fokus läggs på kundorienterade strategier har lett till utvecklingen av eCRM. 

Marknadsföringsaktiviteter, verktyg och tekniker via Internet utgörs av exempelvis e-mail, chatforum 

och elektroniska forum. (Kennedy 2006, s. 59) Dessa syftar till att bygga upp och förbättra 

kundrelationer och framhäva den individuella potentialen hos kunderna. Den nya teknologin möjliggör 
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interaktion med kunder utan någon personlig kontakt. Information om kunderna finns redan tillgänglig 

online redo att integreras i den analytiska processen till skillnad från inom den traditionella 

marknadsföringen där all data samlas in manuellt. (Kennedy 2006, s. 60)  

Den nya marknadskommunikationen har lett till nya sätt att introducera produkter, nya 

försäljningsalternativ samt nya sätt för företagen att hantera interaktionen med kunderna. eCRM bidrar 

till att reducera kommunikationskostnaderna, förbättra effektiviteten och leverera ett högre kundvärde. 

Målet med eCRM är att ta fram ett analyseringsverktyg för att tillvarata värdefulla kundrelationer och 

förbättra kundservicen. eCRM ger ömsesidig vinning. Kunderna erhåller efterfrågade produkter 

närliggande livsstil och personliga behov. Företagen erhåller i sin tur högt värderade kundrelationer 

och ett lågt risktagande. I och med e-teknologins fortsatta utveckling är det viktigt att företag 

tillvaratar möjligheterna att skapa hållbara konkurrensfördelar inom eCRM. (Kennedy 2006, s. 61)  

En användarvänlig och kundanpassad webbsida är en viktig del i skapandet av konkurrensfördelar. En 

effektiv hemsida bör, enligt Chaffey (2002), bestå av tre olika egenskaper: Magnetic, sticky och 

elastic. Den första egenskapen, magnetic, syftar till att värva potentiella kunder genom 

reklamkampanjer och en attraktiv utformning av hemsidan. Nästa egenskap sticky, går ut på få kunden 

att stanna kvar på hemsidan och involvera kunden i vinstgenererande aktiviteter på hemsidan. Vid det 

slutliga steget, elastic, är målsättningen att lyckas övertala kunden att återvända till 

hemsidan.(Chaffey, 2002 s. 330) 

Chaffey (2002) har utvecklat en modell som visar på olika tekniker för att bygga långsiktiga 

kundrelationer genom en kombination av internetbaserad och traditionell marknadsföring. Modellen 

består av tre steg. Det första steget är Customer acquisition som innehåller tekniker för att skapa nya 

kundrelationer och därmed generera en ökad försäljning online. Olika marknadsföringsalternativ 

värderas efter hur väl kunderna involveras i den internetbaserade marknadsföringen. Customer 

retention är nästa steg och innefattar handlingar och strategier för att behålla befintliga kundrelationer. 

Det sista steget, Customer extension, syftar till att bredda utbudet av produkter och få kunderna att 

konsumera fler av företagets närliggande produkter. Customer selection är ett inslag vid samtliga steg i 

modellen för Customer relationship management. Det är länken mellan CRM och den valda 

målgruppen eller segmentet som generar högst lönsamhet för företaget. Modellen visar även på vikten 

av att tillföra kundvärde till varje steg. Det är avgörande för företaget i konkurrerande syfte. (Chaffey 

2002 s. 331) 
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(Chaffey 2002 s. 331) 

 

3.5 Kommunikationsprocessen 

Inom marknadsföring är en bra produkt, ett attraktivt pris och god tillgänglighet inte tillräckligt. En 

avgörande faktor är företagets kommunikation med kunderna. Det faktum att kommunikationen är en 

viktig del är fastställt men inte tillvägagångssättet och hur stor del av resurserna som bör läggas på 

kommunikation. Det moderna företaget använder sig av en relativt komplex kommunikationsmodell. 

Företagen kommunicerar med sina mellanhänder, konsumenter och målgrupper. Vidare kommunicerar 

mellanhänderna i sin tur med sina kunder och målgrupper. Kunderna kommunicerar med varandra 

genom word of mouth. Samtidigt bidrar samtliga grupper med feedback till varandra. (Kotler 1996, s. 

687) 

 

18.1 The marketing communications system (Kotler 1996 s. 687) 
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Företagets hela kommunikationsprocess kallas för promotionmix och består av en blandning av 

reklam, försäljningskampanjer, personlig försäljning och PR som används som verktyg för att nå 

marknadsföringsmålen. (Kotler 1996 s. 687)  

Kotler beskriver hela kommunikationsprocessen, från sändare till mottagare, i en modell som består av 

nio element. Sändaren skickar ut ett budskap, budskapet kodas till ett meddelande som skickas ut via 

den valda marknadsföringskanalen där budskapet avkodas av mottagaren. Meddelandet tas emot av 

mottagaren som reagerar på budskapet och därefter ger en respons. Mottagarens respons på budskapet 

kommuniceras tillbaka till den ursprungliga sändaren. Inom kommunikationsprocessen uppstår ett så 

kallat brus som stör i kommunikationen och kan påverka mottagarens respons på budskapet. (Kotler 

1996 s. 688) Sändaren behöver veta vilka som ska nås av budskapet och vad som är den önskvärda 

responsen. Det är även viktigt att sändaren kodar budskapet på ett sätt som gör att det stämmer överens 

med den förväntade avkodningen från mottagaren. För att nå önskad målgrupp är valet av mediekanal 

avgörande. Företaget måste även utveckla effektiva kanaler för feedback. För att sammanfatta 

kommunikationsprocessen ska marknadsföraren först och främst identifiera målgruppen därefter 

utvärdera responsen och utforma ett budskap. Därefter väljs vilken mediekanal som ska användas och 

uppskatta den totala marknadsföringsbudgeten. Sedan görs valet av promotion mix och slutligen 

samlas feedback in för att kunna mäta resultatet och utvärdera kommunikationsprocessen. (Kotler 

1996 s. 688)  

 

 

18.2 Elements in the communication process (Kotler, 1996 s. 688) 
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3.6 E-lojalitet 

Kundlojalitet och långsiktiga kundrelationer är avgörande för att skapa konkurrensfördelar och en 

långsiktig lönsamhet. Internet har öppnat upp för nya möjligheter och nya lösningar och placerat 

gamla lagar och principer i nya sammanhang. Det är dock fortfarande samma lagar och principer som 

råder. Det handlar ytterst om att skapa och behålla förtroendet från rätt kundgrupp. Den rätta 

kundgruppen innefattar de kunder som förblir lojala mot varumärket även på lång sikt. (Reichheld, 

Schefter, 2000, s. 4)   

Vägen till att vinna lojalitet är att vinna förtroende. Det är ytterst viktigt över internet då köparna inte 

har möjlighet att bemöta expediten, känna på produkterna eller uppleva butiken fysiskt. Därmed blir 

förtroendet och trovärdigheten än mer viktig online, för att undvika att kunderna vänder sig till en av 

konkurrenterna. På Webben är inte priset den första och avgörande faktorn utan det är kännedomen 

och förtroendet till företaget. När kunden känner förtroende är det betydligt högre sannolikhet att 

kunden delar med sig av personlig information som kan hjälpa företaget att anpassa produkter till 

kundens önskemål samt förstärka relationen och lojaliteten. En lojal kund som känner förtroende är 

även mer benägen att dela med sig av sina erfarenheter till andra kunder och genom det bidra till en 

ökad kundkrets och högre lönsamhet. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 5) Amazon.com är ett exempel på 

ett företag som lyckats etablera kundrelationer och lyckats vinna kundernas förtroende. För sådana 

typer av företag är det grundläggande då verksamheten kräver att kunderna ska vara villiga att dela 

med sig av information som exempelvis kreditkortsuppgifter. Ett annat exempel på att vinna 

kundernas förtroende är att använda sig av företaget Vanguards strategi. Deras huvudfokus är lojalitet 

och istället för att enbart lyfta fram fördelarna med deras produkter ges information om potentiella 

risker och nackdelar. Företaget avråder i vissa fall kunderna från att investera i vissa produkter men 

föreslår då ett annat mer passande alternativ för kunden. Vanguards strävar efter att kunderna ska 

känna att företaget handlar i enhet med kundernas intresse med syfte att kunderna ska fatta rätt 

köpbeslut. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 6)  

Då företagen, genom Internet, kan nå ut till ett stort antal människor dygnet runt, frestas företagen till 

att försöka locka till sig så många kunder som möjligt. De fasta kostnaderna fördelas på ett stort antal 

kunder med fokus på antal besökare på hemsidan och antal försäljningar. Att noga välja ut sitt 

kundsegment har länge varit känt som en framgångsfaktor men riskerar här att ignoreras. Försöker 

företaget tillgodose alla kundsegmentens önskemål riskerar man att hemsidan blir alltför komplex med 

alltför många olika funktioner. Då blir hemsidan trög och för avancerad att använda. Det gör kunderna 

förvirrade och leder till att de inte återvänder till hemsidan. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 7) Istället för 

att fokusera på en alltför bred kundkrets bör företaget lägga fokus på potentiella långsiktiga relationer.  

Det finns två olika typer av kunder som söker information på olika sätt. Den ena gruppen är väldigt 

prisorienterad och söker hela tiden efter det erbjudande som är ekonomiskt mest lönsamt. Den gruppen 
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besöker slumpmässiga hemsidor och hoppar runt mellan olika sajter i jakt på det lägsta priset. Den 

prisorienterade kundgruppen är mer lättpåverkad av reklam i form av tillfälliga prisreduceringar och 

rabattkuponger. De är därför inte lojala mot ett specifikt varumärke och är därför inte potentiellt 

lönsamma kunder på lång sikt. Den andra gruppen värderar varumärke och kvalitet. De går mycket på 

referenser och rekommendationer när de besöker en hemsida. Dessa kunder är långsiktigt mer 

lönsamma för företagen. Reichheld, Schefter, 2000, s. 8)  

Som Chaston (2000) uttrycker det:”Understanding consumer motivation is not an option – it´s an 

absolute necessity for competitive survival and is now critical because of the proactive role of the 

customer.” (Chaffey, 2002 s. 342) Förståelse för hur kunden beter sig på internet är grundläggande för 

en framgångsrik marknadsföring. När marknadsföraren förstår kundens benägenhet till risktagande 

online kan råd och information utformas som övertygar och uppmuntrar kunden. (Chaffey, 2002 s. 

342) De mest populära aktiviteterna som ägnas mest tid är socialiserande genom e-mail och chat. 

Konsumenternas begär att interagera med varandra bör därför inte underskattas. Den näst mest 

populära aktiviteten är informationssökande om produkter oavsett om produkterna finns online eller 

enbart i fysiska butiker. Företagen bör därför underlätta processen där kunderna rör sig mellan 

onlineköp och köp i fysiska butiker under köpprocessen. (Chaffey, 2002 s.343)   

På internet är kunderna anonyma. Trots det är det betydligt enklare att spåra kundens 

beteendemönster, preferenser och köphistorik på internet än i fysiska butiker. Kundens beteende kan 

dokumenteras elektroniskt. Företagen ser och dokumenterar hur kunden orienterar sig på en viss 

hemsida och mellan olika webbsidor. Om kunden väljer att lämna hemsidan när prisinformationen 

visas kan det tolkas som att kunden är priskänslig. Om kunden hoppar runt mellan olika webbsidor 

utan att göra något köp kan det tolkas som att kunden är frustrerad och inte hittar det han söker. 

Genom den här sortens analyser kan företagen lära känna sina kunder och anpassa kunderbjudanden 

för att tillmötesgå kundernas preferenser. Det kan även hjälpa företagen vid utveckling av strategier, 

marknadsföring och vid utformning av hemsidan. (Reichheld, Schefter, 2000, s. 8-9) Med hjälp av 

internet har kunder idag möjlighet att enkelt jämföra olika företag. Företagen måste därför göra 

snabbare anpassningar och ständigt förbättra sina tjänster och produkter för att behålla kundlojaliteten. 

Grundprinciperna för att bygga kundlojalitet har inte förändrats men internet har blivit ett effektivt 

verktyg för att uppnå målet och bygga långsiktig kundlojalitet. (Reichheld, Schefter, 2000, s.11) 

3.7 Sociala medier 

De företag som aktivt väljer att dela med sig av kunskap om sig själva, i en värld där allt är 

delningsbart och sökbart, förtjänar kundernas förtroende och lyckas även behålla den. Författaren 

Lovisa Åblad uttrycker det sammanfattningsvis som: ”Sharing is caring”. (Åblad, L s. 19) 
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Internet är mycket dynamiskt och förändras ständigt i snabb takt. (Kaplan, Haenlein, 2009, s.64) 

Företagen bör därför utveckla grundläggande riktlinjer som vidare är applicerbara på alla former av 

sociala medier. Det finns idag ett stort antal internetapplikationer och nya applikationer tillkommer 

dagligen. Enligt Kaplan och Haenlein (2009) består sociala medier av två olika komponenter. Den ena 

komponenten handlar om hur företagen bör använda sig av media och den andra komponenten 

beskriver hur företagen bör socialisera inom sociala medier. Då engagemang och deltagande från 

företagets sida är nyckeln till framgång måste företagen prioritera vilka applikationer man ska 

fokusera på.  

 

Företagets valda målgrupp och det budskap företaget vill leverera är avgörande för val av media för att 

finnas tillgängliga för kunderna. För att kunna skapa en långsiktig relation med kunderna krävs att 

företaget lyckas kommunicera med kunderna på deras nivå för att nå ut och skapa förtroende. (Kaplan, 

Haenlein, 2009, s. 65) Företaget bör då sträva efter att skapa intresse och ge en anledning för kunden 

att vilja interagera med företaget. Innan företaget ger sig in i en specifik mediekanal bör 

bakgrundsinformation samlas in som ger en förståelse för hur mediekanalen ska användas. Företaget 

skaffar sig kunskap huvudsakligen genom egna erfarenheter och bör därför inte dra sig för att våga 

misslyckas. (Kaplan, Haenlein, 2009, s 66) Slutligen för att vinna trovärdighet och därmed lojalitet 

måste företagen vara helt uppriktiga och spela ett rent spel. Exempelvis vara tydliga och ärliga med 

vem det är som uttalar sig i en viss fråga. (Kaplan, Haenlein, 2009, s. 67)  

 

3.7.1 Integrerad kommunikation genom sociala medier  

 

Sociala medier har gett upphov till ett nytt sätt att kommunicera på. Författarna Mangold och Faulds 

(2009) tar upp Integrated marketing communication (IMC) i sin artikel. Det är grunden i det nya sättet 

att kommunicera med målmarknaden. Genom IMC kan företagen kontrollera och koordinera de olika 

delarna av marknadsföringsmixen: reklam, personlig försäljning, PR, direkt marknadsföring och 

säljkampanjer. Syftet med IMC är att skapa ett enhetligt och kundanpassat budskap. (Mangold, Faulds, 

2009 s. 357) Författarna staplar upp olika faktorer att ta hänsyn till vid utvecklandet av IMC-strategier: 

Dagens kunder kräver ökad kontroll över mediekonsumtionen. Kunderna förutsätter en omedelbar 

tillgång till information på kundens egen begäran. Det har bidragit till att kunder, till stor del, valt bort 

traditionella marknadsföringskanaler som radio, TV, magasin och dagspress. Kunder använder sociala 

medier mer och mer frekvent både vid sökprocessen innan köp och under själva köpprocessen. 

Informationen som ges via sociala medier upplevs av kunderna som mer tillförlitliga än information 

som ges via sponsrade kommunikationskanaler såsom inom den traditionella marknadsföringen. ( 

Mangold, Faulds, 2009 s. 360) 
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Mangold och Faulds (2009) presenterar i sin artikel en modell där en jämförelse görs mellan 

traditionell marknadskommunikation och den nya marknadsföringskommunikationen. I den 

traditionella marknadskommunikationen är marknadsföringsmixen koordinerad till att utveckla 

effektiva IMC-strategier. Frekvensen, timingen, mediekanalerna och innehållet valdes då av företagen 

själva med hjälp av betalda agenter. Framväxten av sociala medier har lett till minskad kontroll från 

företagets sida och en ökad kontroll över kommunikationsflödet från kundens sida. Det har även 

stimulerat kommunikationen mellan kunderna som i sin tur kommunicerats vidare bakåt i ledet. 

 

 

 

Figure 1 The new communications paradigm (Mangold, Faulds, 2009, s. 357) 

 

Det är omöjligt för företag att kontrollera kommunikationsflödet över Internet och att direkt påverka 

Word of mouth. Det finns dock sätt att indirekt påverka konversationer online som presenteras av 

Mangold och Faulds 2009. Dessa sätt kan hjälpa företag att forma och influera konversationer och 

diskussioner i enlighet med företagens syfte och målsättning. Tidigare forskning har visat att 

människor har en tendens att ingå interaktion med likasinnade. Företagen kan därför skapa forum där 

likasinnade konsumenter kan interagera med varandra. Den typen av forum bygger på delade intressen 

och värderingar. Kunder känner mer involvering med en produkt eller ett varumärke om de får 

möjligheten att lämna synpunkter till företaget. Synpunkterna kan bestå av både kritik och lovord 

såväl som användbara förslag på förbättringar. Plattformen för synpunkter uppmuntrar till en ärlig och 

öppen kommunikation mellan kund och företag.  
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Kunder är generellt mer benägna att delta i word of mouth och sociala medier när de känner sig 

involverade i produkten eller tjänsten. Är en kund hängiven kommer engagemanget automatiskt. 

Exempel på det är politiska kandidater eller anhängare till en specifik rörelse. Engagemanget tenderar 

även att automatiskt högre vid köp av trendiga högteknologiska produkter. På andra områden där högt 

engagemang inte är en självklarhet kan företagen genom kreativitet stimulera engagemangsnivån för 

de tjänster och produkter där den psykologiska involveringen är lägre. Kreativa åtgärder kan innefatta 

lojalitetsprogram där kunderna kan samla poäng som sedan kvitteras ut. Tävlingar och omröstningar 

på hemsidan är andra exempel på strategier som får kunden att känna en högre grad av engagemang 

och involvering. Dove anordnade 2007 en kampanj, ”Campaign for real beauty”, där kunderna fick i 

uppdrag att utforma sin egen reklamkampanj. Finalisterna utsågs vidare av en jury och andra 

internetanvändare fick slutligen rösta fram en vinnare. Vinnarbidraget visades upp på Oscarsgalan 

samma år.  

 

Nästa steg är att erbjuda kunden rikligt med information då det visats att ju mer information kunden 

har att tillgå desto mer angelägen är kunden till involvering. Företaget kan ha en separat funktion på 

hemsidan där kunderna kan ställa frågor om produkterna och där företaget i sin tur publicerar sina 

svar. Genom upprörande marknadsföring kan intresse skapas som leder till publicitet. Tillräckligt 

uppseendeväckande marknadsföring skapar debatt och får konsumenter att sprida kampanjen vidare. 

Kunder vill generellt känna sig speciellt utvalda. Genom att erbjuda en begränsad kundgrupp 

exklusiva erbjudanden eller exklusiv information leder det till att kunden känner ett behov och en vilja 

att berätta om dessa specialerbjudanden. Genom det sprids företagets budskap automatiskt vidare.  

 

Differentierade produkter är ett annat sätt att uppmuntra word of mouth. Produkterna bör då roliga, 

fascinerande, utstickande och enkla att använda. Vidare bör produkterna väcka känslor hos 

konsumenterna då känslorna stimulerar till ökad konversation. Vid produktdesignen kan det vara värt 

att ha i åtanke att enkla produkter är lättare att ta till sig och minnas än alltför komplicerade produkter. 

Företaget bör även fastställa valet av konkurrensfördel. Konkurrerar företaget främst med pris, kvalitet 

eller upplevt värde och nytta för kunden? Vilken konkurrensfördel företaget har, har visat sig vara ett 

vanligt förekommande ämne inom word-of-mouth kommunikationer. Om kunden tydligt förstår varför 

en produkt är att föredra framför en annan är benägenheten större att sprida information om produkten 

vidare genom sociala medier så väl som genom traditionell word-of-mouth. Produkter som bidrar till 

att förstärka konsumentens självbild vill konsumenten gärna visa upp och prata om med andra då 

produkten ses som attraktiv av omgivningen. Konsumenter värdesätter företags engagemang i 

välgörenhetskampanjer som engagerar och känslomässigt berör kunderna det skapar ett högre värde 

och förstärker bilden av varumärket. Engagera sig inom välgörenhet kan vara ett sätt bland flera att 

skapa en intressant historia om företaget som kunderna av eget intresse väljer att sprida vidare. 

(Mangold, Faulds, 2009, s. 364) 
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Mangold och Faulds (2009) argumenterar i sin artikel för att marknadsförare bör ta med sociala medier 

som en del av marknadsföringsmixen vid utformningen av företagets IMC-strategier. Syftet med 

integrerad marknadsföring bör, enligt författarna, vara att inbegripa alla typer av 

marknadsföringsaktiviteter för att på så vis utforma ett enhetligt, konsumentanpassat budskap. Ett 

genomförande av detta slag kräver ett paradigmskifte i kommunikationen. Det kräver, från företagens 

sida, en förståelse och ett erkännande av den genomslagskraft som informationsutbytet konsumenter 

emellan ger upphov till genom sociala medier. I detta nya kommunikationsparadigm ses 

kommunikationen som en kombination av de traditionella integrationsmarknadsföringsverktygen och 

den nya breddade formen av word of mouth kommunikationen där företagens kontroll över innehållet 

är ytterst begränsad. (Mangold, Faulds, 2009, s. 364) Dock är det möjligt, enligt Mangold och Faulds 

(2009), att påverka och forma konversationer över Internet med hjälp av de metoder som beskrivits av 

författarna. De menar slutligen att genom att integrera sociala medier i marknadsföringsmixen ges den 

nya kommunikationsformen en given plats i standardmarknadsföringens teorier och praxis. Sociala 

mediers nya plats skulle i sin tur öka förståelsen kring sociala medier och skapa ett ramverk för hur 

sociala medier kan integreras med företagens IMC strategier. Genom det skulle företagen effektivisera 

kommunikationen med dess målmarknad. ( Mangold, Faulds, 2009 s. 365) 

 

3.7.2 Plattformar 

Facebook 

Facebook har idag över 800 miljoner medlemmar världen över. Facebook grundades av Mark 

Zuckerberg år 2004. Syftet med Facebook är att skapa ett mer öppet samhälle där människor erbjuds 

en plattform där de kan kommunicera, dela bilder, länkar och videos. Det öppnar även upp för nya 

nätverk och nya relationer. Företagets vision är att koppla samman och integrera människor över hela 

världen. (Facebook, 2011) 

Twitter 

Twitter är ett nätverk i realtid som gör det möjligt för användaren att hålla sig uppdaterad om den 

senaste informationen. Twitter utgörs av korta uppdateringar på max 140 tecken. Plattformen gör det 

även möjligt att dela foton, videos och annat mediematerial. I Sverige har 7 % av befolkningen ett 

konto på Twitter och 2 % av medlemmarna använder Twitter dagligen. (Twitter, 2011) 

YouTube 

YouTube fungerar som en distributionsplattform där användarna lägger upp och delar olika videoklipp 

som besökarna kan se, dela och kommentera. YouTube grundades 2005 och har idag över 2 miljarder 

visningar per dag. (YouTube, 2011) 
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Bloggar 

Bloggar representerar den tidigaste formen av sociala medier. En blogg är en personlig webbsida som 

kan variera mycket i utformning. Bloggen kan innehålla personlig information i form av en dagbok 

såväl som samlad allmännyttig information om ett specifikt område. En blogg är utfärdad av en 

enskild individ men öppnar upp för interaktion genom möjligheten att delta i en öppen diskussion och 

fritt kommentera innehållet i bloggen. (Kaplan, Haenlein, 2009 s. 63) 

3.8 Potentiella risker och hur företag kan identifiera samt vidare bemöta negativ kritik 

3.8.1 Potentiella risker vid hantering av marknadsföring via sociala medier 

Företag når inte framgång i användningen av sociala medier som marknadsföringsverktyg genom att 

endast skapa en företagssida på Facebook, konto på Twitter eller en blogg. Anledningen är att 

företagen kan göra fel på sociala plattformar som kan vara till stor skada för företaget. Facebook och 

twitter är lättanvända plattformar dem flesta känner till. Det kan leda till att många överskattar sina 

kunskaper och tror sig veta vad som krävs för att nå framgång. Därmed är det viktigt att ha kunskap i 

marknadsföringstekniken online som används.  (theinternettimemachine.com, 2012-01-04, 23:11) 

“Remember – your corporate social media profiles are an extension of your company’s 

brand/message. If you post something you didn’t mean to post, you are posting on behalf of the 

company – it wasn’t the person who posted the message, it was the company. And that has far 

reaching consequences.” 

(thebencathers.com, 2012-01-04, 23:30) 

Det finns flera hinder i marknadsföringen på sociala plattformar. Om man har ikoner på hemsidan som 

leder till nätverksidan på sociala plattformen men inte uppdaterar sidan kontinuerligt kan kunderna 

tappa intresset för sidan. Därför bör ett företag ägna sig helhjärtat åt den skapade sidan då man annars 

inte kan förvänta sig att kunderna ska ägna sig helhjärtat åt företaget.  

Företagen bör även tänka på vilken sorts information som publiceras på sociala nätverkssidorna. Att 

berätta om en kommande produkt som ännu inte är klar eller dess komponenter kan få konkurrenterna 

att imitera produkten eller utveckla en mer konkurenskraftig produkt.  Det kan även leda till en 

besvikelse bland kunder som innehar en tidigare version av produkten.  

Det är även av vikt för företaget att hålla koll på vilka som har tillgång till den sociala nätverkssidan 

och skriver saker om företaget då personen representerar hela företaget.  Organisationens sociala 

nätverksprofil är en förlängd arm av företagets varumärke och innebär att det kan bidra till stora 

konsekvenser om misstag begås. (thebencathers.com, 2012-01-04, 23:30) 
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Företaget bör inte klaga: Ett företag bör inte vara negativa i sitt yttrande om företaget, klaga eller 

kritiskt yttra sig om en viss kund i en situation. Det kan uppfattas som mycket negativt av kunderna.    

Företaget bör tänka på vad som skrivs: Företagets inlägg på valda plattformar kommer att bevakas, 

läsas och granskas. Därmed bör man vara försiktig så att man inte oavsiktligen skriver något 

kränkande.   

Företaget bör ha rätt person för hanteringen: Det är viktigt att välja rätt person för hanteringen av 

sociala medier. Om företaget inte väljer rätt person så sätter man företagets rykte på spel. Om 

personen som hanterar kommunikationen inte är kapabel till att svara på frågor som ställs kommer 

hela företagets trovärdighet ifrågasättas. Det beror på att personen inte bara representerar sig själv utan 

hela företaget.  

Företaget bör skapa separata konton: Företagen bör skapa separata konton för enbart affärsbruk på 

plattformarna som inte är länkade till det egna privata kontot. Det finns annars en risk att man missar 

en inställning som gör att kunderna tar del av information om ditt privata liv.  

Företaget bör inte bli en ”spam artist”: Företagen bör inte lägga upp nytt material var femte minut 

eller varje timme. Kunderna kan bli irriterade och tappa intresset. Tidsintervallen är olika beroende på 

vad företaget lägger ut. Företaget bör även tänka på att vid inlägg av länkar till företagsprodukten eller 

sidan bör man gå fram successivt. Nya poster bör också i vissa fall läggas upp med viss fördröjning. 

Företaget bör använda alla delar: Det räcker inte med att finnas på facebook och Twitter och 

använda dem regelbundet. Det utgör inte alla delar av sociala media. Youtube, Linkedin och bloggar 

är också viktiga delar. Det finns även mindre sociala plattformar som kan vara lönsamma.  

Det finns många misstag företag kan göra i användandet av sociala medier. Därför är det viktigt att 

lägga ner tid och resurser på att noggrant utveckla strategier för hur man ska gå till väga, innan man 

sätter igång med marknadsföringen, för att undvika misstag. (theinternettimemachine.com, 2012-01-

04 23:11) 

3.8.2 Identifiera och bemöta kritiken 

Negativ feedback kan komma i olika former från kunderna och besökarna. Kritiken bör därför 

besvaras med specifikt anpassade responser. Genom att först identifiera typen av feedback man 

mottagit kan man få fram lämplig respons att bemöta kritiken med.  

Raka problem: Kunden yttrar sig om ett problem med produkten eller servicen. Den här sortens 

negativ feedback ger en dålig bild av företaget. Sådan feedback hjälper dock företaget att identifiera 

problem som i sin tur kan vara till stor fördel och en chans till att åtgärda problemet.  
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Konstruktiv kritik: När en kommentar kommer med ett förslag är det till stor hjälp. Flera kunder 

inkommer med bidrag och synpunkter via sociala medier på hur företaget kan förbättra en produkt 

eller förbättra servicen. Även om yttrandet kan inkludera företagets brister och kan ses som negativt så 

är det till en stor fördel att kunderna medverkar med konstruktiv kritik.  

Förtjänad attack: Företaget behöver inte se negativ kritik som en attack utan istället ha förståelse för 

att det kan vara något som företaget gjort som bidragit till ett missnöje och ilska hos kunderna.  

Troll/Spam: ”Troll” är den gruppen av missnöjda konsumenter som blir upprörda utan någon 

anledning, till skillnad från vid en förtjänad attack. Spam är ute efter att smutskasta företaget och 

använder sig därför av negativa kommentarer om företagets produkt eller tjänster.  

3.8.3 Avgöra val av respons 

När man har identifierat typen av feedback kan man avgöra vilken respons som är bäst lämpad. 

Huvudregeln i alla lägen är att vara positiv, vilket även inkluderar bemötandet av negativ kritik. Om 

ett företag, vid negativ feedback från kund eller användare, svarar tillbaka med en negativ respons 

leder det till att det reflekteras över på företaget.  

En respons är ett måste vid raka problem. Responsens form beror på problemets omfattning och 

antalet personer som rapporterat problemet. I vilket läge som helst bör man ta tag i problemet om det 

uppstår ett problem och underrätta kunderna om att en åtgärd vidtagits. Det kommer att finnas 

tillfällen där det inte behöver vara faktiska problem som råder utan snarare upplevda problem som 

bidragit till den sortens kritik. Även sådana klagomål bör ges en respons där man tackar för inlägget 

men samtidigt förklarar varför man gör på ett visst sätt.  

Konstruktiv kritik kräver också respons även om företaget inte alltid kommer vilja genomföra 

förslaget. Kunden har lagt ner tid på att bidra med förslag och synpunkter anknytna till brister på 

produkterna. Det måste företagen värdesätta högt och tacka kunderna för. Genom att svara med en 

positiv respons på den konstruktiva kritiken bygger man upp tillit och lojalitet med kunderna. 

Förtjänade attacker kan ses som personliga och är därför lite svårare att hantera. Sådan feedback har 

sin grund i ett verkligt problem vilket man måste vara medveten om oavsett hur hård den är. Vid sådan 

feedback är det lämpligt att svara utförligt och med en positiv ton. Först och främst bör man tacka för 

feedback och sedan förklara att man håller på att åtgärda problemet eller rätta till felet genom 

kompensation i någon form.  

Den sista kategorin ”troll” och spam utgör ingen riktig feedback och bör inte besvaras. Den här sortens 

feedback är skapad för att ge en dålig bild av företag genom att hetsa upp till en onödig strid och 

genom hemlig taktik skrämma bort kunderna. Därmed bör man ignorera ”troll” och spam och även ta 

bort sådana inlägg så fort man får syn på den sortens feedback. (Mashable.com, 2012-01-04, 23:15) 
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4 EMPIRI 

Följande kapitel inleds med en presentation och en kort bakgrund av samtliga informanter som 

bidragit med data till vår empiri. Vidare presenteras en sammanställning av samtliga svar från våra 

frågeställningar följt av en sammanfattning.  

4.1 Informanter 

Hans Kullin, Sociala Medier 

Hans kullin har 15 års erfarenhet från PR och kommunikation och driver bloggen Sociala Medier som 

handlar om PR och digital kommunikation. Till vardags arbetar han som PR-konsult och rådgivare 

inom sociala medier. I sitt arbete hjälper Hans företag med kommunikationsutveckling inom sociala 

medier. Arbetet kan innefatta exempelvis analys av kommunikationen i de digitala forumen, strategisk 

planering samt att praktiskt tillföra aktiviteter inom digital PR. (Socialamedier.com, 2011) 

Anna-Carin Carnebro, Webbevakning 

Anna-Carin Carnebro driver företaget Webbevakning samt en egen blogg. Med sig har hon en 

kandidatexamen i informationsdesign samt en magisterexamen i kommunikation. I sitt arbete hjälper 

hon företag med att erbjuda paketlösningar för att driva webben och göra den till ett sälj och 

kommunikationsverktyg. Det kan vara allt från innehållet, webbdesign och e-postmarknadsföring. 

Dessutom har hon specialkompetens inom sociala medier.  (Socialwebb.se, 2011)  

Karin Nordlund, Teliasonera 

Karin Nordlund har arbetat på företaget Teliasonera sedan 2005. Hon har en master i Statsvetenskap 

och en kandidatexamen i mediekommunikation. Karin började först med att jobba på kundtjänsten och 

arbetade sedan med media och som informationsansvarig efter studierna. Marknadsföring via sociala 

medier har Karin jobbat med i 3 år. Hon har byggt upp det företaget har idag inom marknadsföring via 

sociala medier som inneburit bland annat att ta fram riktlinjer för var företaget ska befinna sig med 

marknadsföringen, vilka som ska sitta i kundtjänst samt upplärning och utbildning i hur man ska 

bemöta kunderna. (Personlig kontakt, 2012-01-04)  

Björn Lilja, Kundo 

Björn Lilja är tillsammans med tre andra personer grundaren och webbutvecklaren bakom Kundo. Han 

är civilingenjör i datateknik i grunden och har sedan dess arbetat med utveckling och webbstrategi. 

Sedan år 1998 har Björn Lilja jobbat som konsult både i eget bolag och som anställd. Kundo hjälper 

företag med bland annat att ta hem dialogen närmare med hjälp av ett socialt kundtjänstforum. Där 

skapas en aktiv och levande dialog för att få bättre kontakt med kunderna. Grundarna bakom Kundo 
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utsågs till årets webbentreprenörer av tidningen Internetworld i maj månad 2011. (Personlig kontakt, 

2011-12-27) 

Hanna Kastås, Ving  

Hanna Kastås har arbetat med kommersiell webb i 15 år.  Hanna har jobbat på Vingresor sedan 

november 2010. Hon är webbkommunikatör och ansvarig för närvaron i sociala och mobila kanaler. 

Innan dess arbetade hon som affärsutvecklare på Expressen och Aftonbladet. På Ving sitter hon på 

marknadsavdelningen där hon har både ett strategiskt och ett operativt ansvar. I det ingår även 

ansvaret för den grupp som jobbar med sociala medier. (Personlig kontakt, 2012-01-09) 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Hur definierar du sociala medier? 

Sociala medier definieras, av samtliga informanter, som en plattform där människor kan interagera och 

föra en dialog digitalt. Hans Kullin delar upp definitionen av sociala medier i tre steg: Steg ett är att 

konsumera, det vill säga läsa och ta del av information. Steg två innefattar möjligheten att publicera 

sina egna åsikter och slutligen i steg tre finns möjligheten att dela med sig av information till andra. 

Sociala medier ska uppfylla samtliga tre steg samt vara digitalt. Anna-Carin Carnebro instämmer med 

Hans Kullin om vikten av att kunna publicera sig själv och sina egna åsikter och på det sättet ha 

möjligheten att påverka och göra sin röst hörd. Det gäller åt båda hållen både för privatpersoner och 

företag. Det väsentliga, enligt Anna-Carin Carnebro, är dialogen. Tekniken är egentligen underordnad 

men möjliggör de här samtalen på fler plattformar och i fler rum än vad som tidigare funnits. Björn 

Lilja anser att sociala medier innefattar alla plattformar där man kan diskutera med varandra i en 

öppen miljö och där det råder en någorlunda jämlikhet mellan parterna som interagerar. Karin 

Nordlund på Telia har en liknande definition som Björn Lilja och anser att definitionen av sociala 

medier är alla tekniska plattformar där individer kan föra en dialog och en diskussion mellan varandra 

och där man interagerar och delar med sig av innehåll. Hanna Kastås menar att Vings definition av 

sociala medier är alla kanaler, oftast sajter, där de själva eller deras gäster och kunder kan interagera 

med varandra. Även personer utanför Ving kan bidra med information och innehåll, avslutar Hanna.  

Vilka olika sätt finns det att nå ut till sina kunder via sociala medier?  

Samtliga informanter var överens om att företagen bör börja med att utforma en ordentlig 

målgruppsanalys. Val av kanaler beror på vilka företagen vill nå ut till, vad som ska förmedlas och var 

målgruppen befinner sig. Anna-Carin Carnebro tillägger att det inte enbart handlar om företagens 

befintliga kunder utan att man även bör se till potentiella framtida kunder vid utformandet av 

målgruppsanalysen.  Hans Kullin nämner ett flertal potentiella kommunikationskanaler såsom bloggar, 

mikrobloggar som Twitter och sociala nätverk som Facebook och LinkedIn. Hans nämner även sidor 
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där bilder och videos kan delas som Youtube och Flickr och poängterar vikten av användandet av 

appar. Som ett exempel tog Hans upp en undersökning som Telia utfört där resultatet visade att folk 

generellt lägger mer tid på appar än på att surfa på internet.  Anna-Carin Carnebro nämner Facebook 

som den största plattformen för att nå ut till privatpersoner då 49 % av svenskarna är aktiva på 

Facebook under en 30dagarsperiod. Anna-Carin Carnebro säger sedan att företagsbloggar kan vara ett 

annat sätt. Även om företagen inte har en stor läskrets kommer företagsbloggen upp vid en 

googlesökning och det är ett sätt för företagen att visa att de finns.  

Förutom att sända ut sin egen information, i form av exempelvis pressreleaser och 

nyhetsuppdateringar, är det minst lika viktigt att arbeta uppsökande. Det hävdar samtliga tillfrågade 

informanter. Företagen sätter upp sökningar på webben och hittar forum där folk kommenterar eller 

kritiserar produkterna eller framför klagomål. Då går företagen in och ger en personlig kontaktuppgift 

och uppmuntrar kunder att kontakta företaget för att hitta en lösning. I många fall lyckas företagen då 

vända den här negativa kritiken till att bli en bra upplevelse för kunden och får därmed istället positiv 

feedback säger Anna-Carin Carnebro. Hans Kullin instämmer i det Anna-Carin säger och tillägger att 

företagen måste ha en regelbunden bevakning för att veta vad som sägs om företaget och vidare, för att 

kunna bemöta eventuell kritik måste företagen skapa en egen avsändare. Företaget kan öppna antingen 

ett twitterkonto alternativt kan enstaka individer på företaget öppna konton på Facebook eller Twitter 

annars har företaget inte en chans att bemöta kundernas kommentarer.  

Karin Nordlund berättar att även på Telia arbetar de mycket uppsökande för att nå ut med budskapet 

och hur de ser på saker och ting och då inte bara till den som skrivit inlägget. Facebook används 

mycket för marknadsföring genom kampanjer och erbjudanden och Twitter används främst till 

kundtjänst. Telia använder sig även av bloggar för att kunna presentera och skriva om sina produkter 

på ett roligare sätt. Telia bloggar även om olika test av produkter, hur man gör mer lönsamma affärer 

och hur de hanterar miljöfrågor. De har även en separat blogg där de skriver mycket om teknik, 

mobiler och appar.  

Hanna Kastås på Ving nämner Facebook och Twitter som företagets största kanaler men säger vidare 

att Ving även använder sig av forum och bloggar men inte i samma utsträckning. Genom bloggar och 

forum kommunicerar Vings ambassadörer som inte är anställda på Ving men är vana Vingresenärer 

och svarar på konsumenternas frågor ur en privatpersons perspektiv. Vidare finns även en Kundtjänst 

som arbetar på rullande schema och svarar på allt, oavsett kanal.  

Björn Lilja är inne på att skapa en personlig kommunikation och därigenom ett personligt varumärke. 

Enligt honom är alla personer runt företaget viktigare än själva företagets eget konto då företagen 

därigenom kan nå kunderna på ett mer personligt plan. De anställda kan också twittra för större 

räckvidd speciellt inom mindre bolag. Björn Lilja beskriver även hur man kan använda sig av sociala 

medier för att skapa ett eget personligt nätverk och nå ut genom det. Genom några få nyckelpersoner 
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kan man nå ut till många andra och skapa viktiga kontakter. Ett annat sätt är att använda sig av 

kontakters kontakter. Genom att söka upp personer som följer den befintliga kontakten kan man börja 

kartlägga dessa personer utefter exempelvis yrke och bransch. På det sättet kan man få fram potentiellt 

relevanta nya kontakter. Via sociala medier kan man då hitta personer man inte skulle kunnat hitta 

annars. Genom att känna endast en nyckelperson, relevant för sammanhanget, i ett land kan man 

kartlägga stor del av branschen i det landet. Avslutningsvis säger Björn Lilja att man kan se det som 

att man bör göra det man brukar göra i sociala nätverk utanför den digitala världen.  

Vilka olika sätt kan man aktivt interagera med kunder via sociala medier? 

Samtliga informanter betonar vikten av att ta hjälp av sina kunder genom frågeställningar. Ta reda på 

kundens preferenser och värderingar genom interaktionen. Björn tillägger att man bör undvika 

meningslösa frågeställningar med enda syfte att interagera. Ställ istället frågor som är relevanta och 

användbara och se till att ta vara på värdefull feedback. Anna-Carin Carnebro är inne på samma spår 

och säger att företagen kan använda sig av kundernas åsikter vid produktutveckling eller 

tjänsteutveckling. Där kan företagen fråga kunderna rakt ut hur de vill ha det. Även om det inte är 

avgörande för hur företagen sedan utvecklar sina produkter så gör det ändå att kunderna känner sig 

delaktiga och det kan skapa ökat intresse för produkten när de sedan släpper den. Anna-Carin beskrev 

även en modell i form av en pyramid. 90 % av dem som är på nätet interagerar aldrig i en 

konversation. Däremot så läser de andras konversationer och tar del av innehållet. 1 % är vidare 

kritiska och resterande 9 % är positivt inställda. Här kan man se att även om man interagerar enbart 

med några få så är det ändå många andra som ser interaktionen. Det gör ju att om företaget får kritik 

men lyckas vända det till en positiv upplevelse för kunden så är det andra som också ser det och 

påverkas av det. Det skapar goodwill hos fler kunder.  

Hans Kullin berättade om hur företagen kan öka interaktionen via den egna hemsidan. Tittar man på 

pressidor är dem ofta tråkiga. Det man då kan göra är att bloggifiera pressrummen och lägga dem i 

Wordpress så dem blir mer interaktiva. Visst kan kunderna även skriva arga inlägg men det hade dem 

kunnat göra oavsett. Fördelen är att man då har möjligheten att ta hem diskussionen närmare företaget 

på hemsidan, menar Hans. Andra fördelar med att ha kunden på den egna hemsidan är möjligheten att 

spåra kunden via ip-adresser, eller locka kunderna att klicka sig vidare och exempelvis beställa 

informationsbrev etcetera. Karin Nordlund tillägger även vikten av att använda sig av rätt ton i 

kommunikationen. Kunderna vill inte ha ett stelt företagssvar, säger hon. Telia arbetar mycket med att 

ha en, inte privat men personlig ton. De arbetar även med att anpassa kommunikationen till den 

kunden de kommunicerar med. Telia lägger även mycket resurser på bevakning och går alltid in och 

ger en respons på alla frågor och all kritik, alla inlägg som uppfyller företagets kriterier. Karin 

Nordlund tillägger att även arga kunder bemöts men att viss respekt från kunden krävs. Är det en kund 

som bara går in och skriver något mycket negativt med stora versaler har Telia märkt att det inte är 
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någon idé att bemöta den typen av kritik då erfarenheten säger att det enbart spär på missnöjet hos 

dessa kunder, avslutar Karin.  

På Ving arbetar man extremt mycket med att skapa en känsla hos kunden, säger Hanna Kastås. Ving 

har märkt att det kunderna uppskattar mest är när företaget tipsar om resor och pratar om reslust som 

får kunden att drömma sig bort. Kunderna vill bli inspirerade och vill få en känsla av härlighet och 

mysighet förmedlad, säger Hanna. Det har gett betydligt mer respons än vad rabatter och erbjudanden 

gett. Ving arbetar mycket med mixen då de vill centrera allt till några få kanaler samtidigt som det ska 

finnas något för varje målgrupp i de valda kanalerna. Ving har arbetat väldigt mycket med att lära sig 

vad som intresserar kunderna genom uppföljning och egen erfarenhet. De kunder som valt att följa oss 

på Ving har släppt in oss i sitt vardagsliv genom sociala medier, fortsätter Hanna. Det är en fantastisk 

grupp som vi tar hjälp av genom att fråga vad de vill ha då det visar vad en stor del av Vings gäster 

och kunder efterfrågar, avslutar Hanna.  

Är det möjligt att skapa en långsiktig relation med kunderna? I så fall hur? 

Hans Kullin menar att möjligheten att skapa långsiktiga relationer är den stora fördelen med sociala 

medier. Karin Nordlund tror absolut att det är möjligt genom att uppmärksamma, uppskatta och belöna 

sina kunder och ambassadörer. Även genom att interagera och ställa frågor till kunderna och inte bara 

skrika ut sitt eget budskap och därefter gå tillbaka och följa upp interaktionen för att göra eventuella 

förändringar, tillägger hon. Även Hanna Kastås tror att det är fullt möjligt men betonar samtidigt att 

det är väldigt svårt. Man behöver vara riktigt bra och ha en tydlig strategi för att vara förstahandsvalet 

för kunderna. Även om kunderna gillar oss och följer vårt företag via sociala medier kan de även följa 

våra konkurrenter, fortsätter Hanna. Facebook är ett mycket bra verktyg vid skapande av 

kundrelationer för Vings del då det har blivit en kanal där många vill måla upp en positiv bild av sig 

själva genom att lägga upp härliga bilder på resmål och berätta för andra när en resa är bokad, säger 

Hanna Kastås.  

Anna-Carin Carnebro tror att det är fullt möjligt men poängterar att sociala medier inte funnits 

tillräckligt länge för att man ska kunna dra den slutsatsen. Hon tror definitivt att företagen kan skapa 

lojala kunder och även belöna lojala kunder genom sociala medier. Björn Lilja däremot vet att det går 

och grundar det påståendet på egna erfarenheter från sitt eget bolag. ”Vi har kunder som verkligen 

hänger hos oss och gillar oss. Även om ”superfansen” inte är så många så sprider de mycket vidare 

och det är personer vi inte alls kände innan utan har skapat en relation till enbart genom sociala 

medier”, säger Björn. Hans Kullin menar vidare att kunderna kan välja att följa ett företag och då ta 

del av information och nyheter som företaget skickar ut via exempelvis Twitter eller Facebook. Ingen 

har då tvingats dit av företaget utan kunden väljer självmant att ingå en relation med företaget. En 

kampanj har för kort livslängd för att en relation ska hinna byggas upp. Så långsiktigt tänkande med 

social närvaro är väldigt bra, fortsätter Hans Kullin.  
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Anna-Carin Carnebro säger att företagen får möjlighet att identifiera och uppmärksamma 

varumärkesambassadörer. Det gör att företagen kan utveckla en relation till dem även utanför sociala 

medier där man kan ha ett utbyte och fortsätta stärka relationen genom produkter, information eller 

exempelvis ta del av dem i en fokusgrupp. En person som visar sig engagerad kan få tillgång till 

information före alla andra eller få tillgång till en produkt som inte riktigt är klar. Ges sådan 

specialbehandling gör det att man gärna stannar, säger Anna-Carin.  Hanna Kastås instämmer med 

Anna-Carin och säger att Ving arbetar mycket med att få lojala kunder att känna sig specialbehandlade 

genom att ge ut produkter som resekit men även genom att låta de testa nyheter innan dem släpps.  

Anna-carin fortsätter med att säga att företagen också kan visa mer av sig själva genom sociala medier 

och av personerna som jobbar bakom, lite av ”själen” i företaget. Företagets värdeord kan visas genom 

handling via sociala medier. Då blir det lättare för kunden som person att knyta an till företaget för att 

det står för något som kunden tycker är bra och gillar och kunden kan även gilla hur företaget väljer att 

behandla sina kunder. Björn Lilja instämmer och säger även att det är viktigt med en personlig 

avsändare. Det är lättare för kunder att bråka med en anonym källa än med en person som gått ut med 

namn och bild på sig själv. Ett annat exempel är att svara från ett personligt twitterkonto eller en 

personlig Facebooksida istället för från företagets där det bara finns en logotyp.  

Bristerna är, enligt Hans Kullin, helt enkelt att många tar bort det sociala i sociala medier. 

Sammanfattningsvis tror Anna-Carin Carnebro att det är möjligt att skapa långsiktiga relationer men 

tror samtidigt att man måste tänka i andra banor än traditionell marknadsföring. Det handlar om att 

vara öppen, transparant, att man visar vad man gör och faktiskt står för det. Exempelvis om ett företag 

får kritik för en produkt har de ju faktiskt möjligheten att förklara varför de valt att göra på ett visst 

sätt och ändå hålla fast vid sitt handlande. Det kan många människor faktiskt acceptera så länge de får 

en förklaring, säger hon avslutningsvis.  

Hur skapar man förtroende genom sociala medier? 

Alla våra informanter är eniga om att företaget måste vara ärliga dels med vad som sägs men även 

med vem det är som uttalat sig i frågan. Som Hans Kullin uttryckte det: ”Man måste vara ärlig med 

vad man skriver och vem man är. Inte gå in i en kommentarstråd i forum eller bloggar och säga sig 

vara någon nisse från hökarängen.” Björn Lilja håller med och säger att det är viktigt att det känns 

personligt att man skriver under med sitt eget namn så kunderna vet vem som uttalat sig och vem man 

har pratat med. Hanna Kastås poängterar också vikten av att vara personlig och säger att på Ving ges 

tips till resenärerna som ligger utanför Vings egna tjänster men som dem anställda själva tycker är värt 

ett besök på plats.  

 

Hanna menar att det är viktigt att backa i vissa lägen och vara mycket snabb med respons i andra 

lägen. En dialog mellan konsumenterna på exempelvis Facebook bör man backa undan ifrån och låta 
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dialogen fortgå då resenärerna främst är intresserade av tips från andra resenärer, menar hon. Dock går 

Ving ofta in i slutet av en dialog för att ge några ytterligare tips utöver det som redan sagts. Hans 

Kullin menar vidare att det inte alltid handlar om att försöka omvända kunden med ett budskap det kan 

lika väl vara så att företaget bör se över sin egen verksamhet. Om företaget tar till sig av feedback för 

att bli bättre som företag kan det bygga ett starkare förtroende. En relation är ömsesidig och behöver 

inte alltid vara på ens egna villkor. Anna-Carin Carnebro håller med Hans att det är viktigt att bemöta 

eventuell kritik, ge en förklaring och i vissa fall även ändra och förbättra sin verksamhet. Hon 

poängterar även att det skapar ett förtroende att bjuda på sin kunskap och dela med sig av sin kunskap 

genom exempelvis en blogg. Företaget bör även tänka på att inte ha en kommunikationschef som sitter 

och slänger ur sig floskler utan bemöta kunderna på ett mer mänskligt plan och ge en förklaring. Karin 

Nordlund anser att det primära för att bygga upp ett förtroende är att man är så öppen som möjligt och 

redovisar det som går att redovisa. Företaget bör aldrig dölja någon information, inta försvarsställning 

eller försöka måla upp en bild av något som inte är. 

Hur når företagen mest effektivt ut till rätt målgrupp? 

Vilka är målgruppen? Det är enligt samtliga informanter den första frågan som företaget bör ställa sig. 

Det finns inget standardsvar det viktigaste är att börja med en ordenlig research och en 

målgruppsanalys. Vilka är dem? var finns dem? och vad har målgruppen mest nytta av? Allt för att 

göra innehållet så relevant som möjligt för just den målgruppen, säger Anna-Carin Carnebro.  Karin 

Nordlund är inne på samma spår och säger att Telia arbetar väldigt nischat då företaget har många 

olika målgrupper. De har utvecklat olika strategier och olika sätt att kommunicera för att anpassa sig 

så mycket som möjligt till en viss målgrupp. Hans Kullin säger vidare att en analys bör göras över vart 

det pratas om företeelser som rör företaget för att hitta en målgrupp.  

Hanna Kastås menar att de arbetar med att identifiera var engagemangsnivån och responsen är högst 

och var köpen genomförs. Björn Lilja är inne på samma bana när han pratar om bevakningsverktyg 

som används för att bevaka ett visst ord för att sedan kunna gå in och bemöta. Företaget kan även 

bevaka när företagsnamnet omnämns för att se vad som skrivs om företaget. Företaget bör se till att 

vara relevant för målgruppen genom att exempelvis twittra eller facebooka om något målgruppen 

tycker är intressant. Det kan även vara effektivt att skapa relationer med inflytelserika personer för att 

skapa spridning till en målgrupp. Företagen kan använda sig av sina egna kommunikationskanaler för 

att sprida ett budskap mellan kanalerna och nå ut till fler. Exempelvis länka ett budskap på Twitter till 

en blogg. Enligt Björn Lilja har ett litet bolag lättare att identifiera och hitta sin målgrupp i sociala 

medier. Ett större företag har det svårare då de har en betydligt bredare kundgrupp. Stora företag har 

även en högre marknadsföringsbudget och därmed mer resurser att använda sig av andra kanaler. För 

ett litet bolag är marknadsföring genom sociala medier guld värt och ganska uppenbart, säger Björn. 
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Vilka tror du är de största bristerna vid företagens användning av sociala medier? 

En vanlig brist, enligt Hans Kullin, är att företagen tar med det gamla sättet att kommunicera in i 

sociala medier. När företag skriver ett pressmeddelande så skriver de ofta väldigt formellt och pratar 

med företagets röst och formuleringar. Man använder sig av fel talespersoner som en informationschef 

och VD som alltid pratat för företaget och nu ska börja blogga, twittra och FB och när dem inte har tid 

med det, och kanske är seniora. Företaget bör hitta en mycket engagerad person på företaget och 

avsätta tid. Anna-Carin Carnebro tillägger att det även finns en risk med att det är en enskild person 

som får för mycket ansvar och för hög arbetsbelastning. Man behöver engagera och involvera en större 

del av organisationen för att få ett större stöd. Det kan vara en som har huvudansvaret men med 

backup från flera delar av företaget. Hon får medhåll av Karin Nordlund som också framhäver vikten 

av att integrera hela organisationen och dela ut ansvaret. Hon tillägger även vikten av bemanning för 

att ha tid och resurser till att göra allt det som finns potential till att göra.  

 

En annan vanlig brist är, enligt Anna-Carin Carnebro att man inte förstår kanalerna exempelvis om 

man har ett konto på twitter måste man agera och svara snabbt annars blir det bad will utav det hela. 

Det krävs ökad kunskap, om man inte har personalresurser som kan hantera twitter ska man inte 

använda sig av den kanalen. Hanna Kastås instämmer och tror att det generella misstaget företag gör är 

att man tänker att marknadsföring genom sociala medier är något gratis som någon anställd kan göra 

vid sidan av. Därefter öppnar man upp en Facebooksida som man även informerar sina kunder om 

utan att veta hur man ska använda sig av det. Resultatet av det är att närvaron inte blir tillräcklig vilket 

leder till att företaget missar att svara sina kunder och det hela leder till bad will istället, avslutar 

Hanna. Hans Kullin håller med och tillägger att man är ofta för långsam och tar flera timmar på sig att 

formulera en respons eller svara och då har en kris redan hunnit hända i sociala medier med extremt 

missnöjda kunder. Man kan inte vänta två dagar med att svara på ett inlägg, så tempot är ett vanligt fel.   

 

Alla tillfrågade informanter anser att företagen pratar för mycket om sig själva. Hans Kullin menar att 

Sociala medier kräver någon form av engagemang, Det kräver en personlig touch och humor och det 

är inte sådant som karaktäriserats av PR tidigare. Som företag bör man både vara intresserad och 

intressant vilket många företag har svårt med än så länge. Både Anna-Carin Carnebro och Björn Lilja 

tar ett mingelparty som exempel. Som Anna-Carin uttryckte det: ”Vem är mest intressant; den som 

bara pratar om sig själv eller den som faktiskt ställer frågor till mig?” Björn gjorde liknelsen vid att 

använda sig av vanlig god social kompetens: ”Var uppsökande, prata inte för mycket om dig själv utan 

ställ frågor och byt mingelpartner lagom ofta!” 
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är det vanligaste som företagen vill ha hjälp med? 

Hans Kullin upplever det som att företagen oftast vill ha hjälp med att komma ut i vissa kanaler eller 

bygga något. Det kan vara en blogg, en app eller ett socialt pressrum. Det kan även innefatta hjälp med 

att komma ut på twitter och Facebook och hur det ska användas samt hur innehållet och utformningen 

ska se ut. De hjälper även till med analyser, närvaron på webben och företagets position i sociala 

medier. Anna-Carin Carnebro tillägger att den egna organisationen måste fungera både vad gäller 

resurser och engagemang. Det får inte finnas enbart en ansvarig person.  Innehållet och 

kommunikationen måste vara relevant och företagen måste välja rätt kanaler utifrån det. Björn Lilja 

nämner också kundtjänsten som en viktig del som företagen ofta vill ha hjälp med. Företagen vill 

finnas där kunderna är och har därför ett intresse av att förflytta kundtjänsten ut till Twitter eller 

Facebook. Ett vanligt problem är dock att företagen inte har de verktyg de vanligtvis har för 

ärendehantering etcetera. Många företag vill även ha hjälp med att effektivt bemöta negativ kritik.  

 

Kan du ge några Konkreta tips vad som är viktigast som företag att tänka på?  

Hans Kullin anser att man som företag bör fråga sig varför man ska finnas i sociala medier. Man ska 

inte öppna ett twitterkonto bara för att Twitter finns, utan tänka igenom vad man vill nå med 

aktiviteten. Företaget bör knyta det dem gör i sociala medier till de traditionella 

marknadsföringsaktiviteterna. Oftast är det dem som har vågat testa som är dem som efter ett tag är 

marknadsledande och leder utvecklingen. Utvecklingen går fort, vilket innebär att det inte finns något 

facit för hur det ska se ut. Det kräver att företagen provar sig fram. Ett annat tips som Hans Kullin 

framhåller är att säkra sitt namn. Många företag har blivit av med sina användarnamn på sociala 

nätverk. Vanliga människor tar dem på Twitter och Facebook. Om man inte själv har koll, anlita 

någon som har det så att du hinner säkra upp ditt användarnamn i tid för det kan vara nästan omöjligt 

att få tillbaka det.  

Anna-Carin Carnebro tillägger slutligen att det handlar om att lägga resurser, tid och prioritering på 

sociala medier. Utgå från vad som förhöjer kundnyttan samt anställ kompetenta människor inom 

området. Karin Nordlund tycker att det viktigaste att börja med är att börja lyssna vad folk pratar om 

och vilka det är som pratar. Vilka är fansen och var finns dem är också viktigt för att hitta sina 

ambassadörer, fortsätter hon. Efter det första steget bör företaget börja engagera och interagera med 

personer som är viktiga för ens varumärke och visa intresse från företagets sida. Det handlar om att 

skapa relationer innan man börjar trycka ut några budskap, avslutar Karin.  

Hur kan man mäta resultatet/effekten av marknadsföringen? 

Hans Kullin tar upp ett flertal olika sätt på hur man kan mäta olika delar av sociala medier. Man kan 

mäta i termen av följare på Facebook och genom det hur många man når ut till. Det finns siffror på det 
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på både Facebook och Twitter. Man kan vidare mäta trafik och besökare. Hur man kommer till 

hemsidan exempelvis om det är via en Facebooksida.  Även konverteringen kan mätas; hur många av 

besökarna som kommit till hemsidan och handlat något, prenumererar eller efterfrågar information. 

Det finns även så kallat mätning av ”engagemang” vad gör folk av vår information när den delas på 

twitter eller facebook. Bloggar någon om det eller länkas det tillbaka till hemsidan? Graden av 

engagemang avgörs av i vilken grad användarna delar material eller kommenterar olika aktiviteter 

exempelvis. Hanna Kastås tillägger att på Ving använder de sig av Facebooks egna mätverktyg som 

alla med egen sida får tillgång till. Vidare taggas alla länkar för att mäta engagemangsnivå, hur mycket 

som delas, hur många följer och interagerar samt hur trafiken ser ut på sidan.  

 

Både Anna-Carin och Björn framhåller svårigheterna med att mäta resultatet från aktiviteter i sociala 

medier och menar att det inte finns någon generell praxis. Vanliga mått på resultat som Return of 

investment och Return of engagement är svårt att exakt få fram i siffror enligt både Björn och Anna-

Carin. Anna-Carin Carnebro menar dock att det finns andra sätt att mäta resultat av enskilda 

aktiviteter. Man kan titta på reaktioner och kommentarer på det företaget svarat på i olika forum och 

även se till hur många gånger något omnämns för att mäta styrkan i spridningseffekten. Karin 

Nordlund instämmer att det finns svårigheter med att få fram konkreta siffror, som med all 

marknadsföring. Däremot har Telia utvecklat en rad andra sätt att mäta effekten av sin marknadsföring 

genom sociala medier. Telia mäter kundnöjdheten genom att bevaka all respons; positiv, negativ och 

neutral. Därefter görs en analys för att få ut ett kundnöjdhetsindex. Telia använder sig även av sifo-

undersökningar för att mäta hur många de når ut till där både befintliga och potentiella kunder tas med 

i mätningen. Undersökningar görs även för att mäta effekten av det som sänts ut. Är dessa kunder mer 

lojala mot Telia än innan? Kan mottagarna tänka sig att bli kunder hos Telia om de inte är det idag? 

Enkäter delas ut för att undersöka om de som följer Telia via sociala medier är mer lojala än andra 

kunder. Avslutningsvis säger Karin Nordlund att olika kampanjer som förs i sociala medier följs upp 

och där kan företaget mäta hur många som uppmärksammat kampanjen, interagerat och vilka som 

faktiskt köper produkten för kampanjen i slutändan.  

Skiljer sig användandet av marknadsföring genom sociala medier mellan olika branscher? Vilka 

typer av produkter och tjänster lämpar sig för marknadsföring i sociala medier? 

 

 Användandet skiljer sig mellan branscher. Det är samtliga informanter överens om. Däremot är det 

snarare målgruppen än vilken bransch man är verksam inom som är avgörande för användandet. Hans 

Kullin menar att det skiljer sig mellan vilka olika kanaler företagen väljer att kommunicera genom 

men att det beror på beteendemönstret hos målgruppen. Han tillägger även att webbaserade företag 

med försäljning över Internet effektivt kan använda sig av sociala medier då köpprocessen förenklas 

då kunden inte behöver ta sig till en fysisk butik vilket gör att ett köpslut ligger närmare till hands. 
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Anna-Carin Carnebro är inne på samma linje och tillägger att teknikbranscher som bygger på 

webbkoppling ligger före och använder sig mer av det. Björn anser att det absolut skiljer sig och att 

det framförallt är värdefullt och viktigt för små, nyetablerade företag att använda sig av sociala medier.  

  

 Vilka är de främsta syften som företagen vill uppnå? 

 

Det finns, enligt Hans Kullin, tre olika syften som all kommunikation vill uppnå: Ökade intäkter, lägre 

kostnader samt nöjdare kunder. Alla aktiviteter bör syfta till det i slutändan. Det är höga mål som 

företagen bryter ner i mindre delmål, fortsätter Hans. Delmålen kan innefatta många olika faktorer 

exempelvis reklam, vårdande av varumärket, finna opinionsbildare eller ta in synpunkter från 

konsumenterna allt med slutgiltigt syfte att öka lönsamheten på sikt. Anna-Carin Carnebro menar att 

det skiljer sig en del men att det framförallt handlar om ökad försäljning och marknadsföring, 

produktutveckling och feedback eller kundtjänst och kundrelationer. Karin Nordlund instämmer och 

säger att det primärt handlar om positiv inverkan på varumärket genom marknadsföring eller att öka 

kundnöjdheten genom kundtjänst. Hon tillägger att Telia använder sociala medier för att nå ut med 

kampanjer och information rörande exempelvis driftsstörningar. Det underlättar för kunderna som då 

slipper ringa in samtidigt som det drar ner på företagets kostnader för kundtjänst. Björn säger 

avslutningsvis att ökad försäljning är sekundär. Främst handlar det om förbearbetning och om att 

påverka kunden för att öka försäljningen på lång sikt. Hanna Kastås menar att för Ving handlar det till 

hundra procent om att skapa engagemang från kundens sida och skapa relationer till kunderna.  

 

Vilka är de största för/nackdelarna i jämförelse med andra marknadsföringskanaler? 

 

Svårigheterna med mätning av resultatet är en nackdel, det anser både Anna-Carin Carnebro och Björn 

Lilja. Anna-Carin Carnebro säger att det faktum att sociala medier handlar om relationer har sina både 

för och nackdelar. Det kan generera mycket värdefull input men genererar mindre mätbarhet. Anna-

Carin nämner även att det finns en risk med att vem som helst kan publicera sig fritt. Det ställer högre 

krav på företagen att vara vakna, tänka på kriskommunikation och hantera fler ärenden. Vågar 

företagen bemöta kunderna finns däremot stora möjligheter för företagen att vända på kritiken, säger 

Anna-Carin. En fördel som Hans Kullin nämner med sociala medier är att det är en förhållandevis 

kostnadseffektiv kanal då företagen använder sig mycket av egna kontakter och ambassadörer för 

spridning av budskapet. En nackdel är dock att det är personalintensivt det krävs mycket 

personalresurser för att hinna bemöta allt som skrivs på Internet. Det är viktigt att man har processer så 

man vet vad man ska reagera på och prioritera det som är viktigast. Det är även viktigt att tänka på att 

företaget förlorar kontrollen över budskapet så fort det är släppt, fortsätter Hans. Det finns många 

exempel på företag som gjort en missbedömning av sitt eget rykte, sina svagheter eller av sina kritiker. 
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Det kan leda till att marknadskommunikationen uppnår en motsatt effekt och kritiken mot företaget 

triggas igång av företaget själva.  

 

Karin Nordlund upplever det som en stor fördel att möjligheten finns att nå ut till många fler och 

framförallt att man kan nå ut till dem som faktiskt valt att följa företaget och har ett intresse. Man når 

ut till de kunder som är lojala och som man vill ska fortsätta vara lojala, säger hon. Karin tillägger att 

en nackdel är att det ställer höga krav på innovation. Det är en ständig press på att hitta på nya sätt att 

skapa intresse. Hon anser att ett bra sätt är att använda sig av mycket humor. Hon anser även att det 

skapar ett ökat krav på öppenhet och lyhördhet. Hanna Kastås nämner, liksom Karin fördelarna med 

att man når de kunder som själva aktivt valt att följa företaget. Det ser Karin som ett guldläge för 

företaget som är mycket svårt att uppnå med någon annan typ av marknadsföring. Vidare nämner 

Hanna möjligheten till direkt kontakt och en direkt kommunikation med kunderna som en stor fördel 

då det innebär att företaget snabbt kan agera vid missnöje och använda sig av en personlig ton i 

dialogen. Nackdelarna som Hanna ser det är, förutom svårigheterna med mätningen, att hon upplever 

att det är vanligt att man behöver missionera mycket internt. Marknadsföring genom sociala medier 

underskattas i hög grad fortfarande, enligt Hanna Kastås.   

 

Är det värt att satsa på marknadsföring genom sociala medier framför andra 

marknadsföringskanaler? 

Det finns olika svar på den frågan. Anna-Carin Carnebro anser att många företag redan finns i sociala 

medier. Därför måste företaget ställa sig frågan om de har råd att stå utanför då de riskerar att bli 

omsprungna av konkurrenterna. Samtidigt påpekar Anna-Carin att förutsättningen för att det ska vara 

lönsamt med en satsning beror på om målgruppen finns i sociala medier. Företaget bör även ha i 

åtanke att det krävs satsningar inom personal och utvecklingskostnader för att nå lönsamhet. Karin 

Nordlund håller med hon menar att dialogen i sociala medier kommer att fortsätta oavsett företagets 

närvaro. Vem vill vi att kunderna ska lyssna på?, säger hon men påpekar även att det bygger på att 

företagen använder sig av kanalen på rätt sätt. Björn Lilja påpekar att brandsläcknngsdelen är mycket 

viktig. Vad kostar en negativ publicitet om det inte bemöts? Vad är värt att spendera för att undvika 

negativ publicitet? Man kan se det nästan som ett nödvändigt ont, säger Björn.  

Hanna Kastås berättar att Ving för första gången i år avsatt en del av marknadsföringsbudgeten till 

sociala medier då resultatet visat att det är lönsamt för företaget. Det är även nu som Ving har börjat 

nå ut till en kritisk massa och fått en snabb spridning av sina budskap som i sin tur genererat mycket 

gensvar, säger Hanna Kastås. Hans Kullin nämner en undersökning som gjorts av företaget McKenzie 

där resultatet visar på att företag som använder sig av sociala medier är mer framgångsrika i sin 
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marknadsföring än företaget som inte använder sig av sociala medier. Det, menar Hans, kan ses som 

en indikation på att det är värt att satsa på marknadsföring genom sociala medier.  

Är marknadsföring ofta en del av en större kampanj eller enskilt initiativ? Hur väl integrerat 

brukar marknadsföring via sociala medier vara med andra marknadsföringsaktiviteter? 

Karin Nordlund menar att det optimala vore att marknadsföring genom sociala medier var fullständigt 

integrerat med andra marknadsföringskanaler men säger samtidigt att det inte riktigt fungerar så. 

Åtminstone inte än så länge, tillägger hon men Telia arbetar mer och mer med att få det mer integrerat. 

Än så länge handlar det mest om att i sociala medier lyfta andra stora kampanjer, säger hon. Hanna 

Kastås menar att på Ving arbetar de både med integrerade aktiviteter och separata 

marknadsföringsaktiviteter. Tanken är att större kampanjer ska synas i alla kanaler, därför anpassas 

sociala medier till rådande kampanj genom exempelvis formspråk eller bildspråk. Syftet är att stärka 

igenkännande och varumärkesbyggande då kampanjen syns på flera platser samtidigt. Vissa aktiviteter 

visas enbart i sociala medier med syfte att kunderna som följer företaget ska känna att det händer saker 

genom den kanalen som inte finns i andra kanaler, fortsätter Hanna. Hon tillägger även att det blir för 

ointressant att enbart arbeta med kampanjer i sociala medier. Det krävs en kombination med mer 

fantasifulla upptåg.  

 

Anna-Carin Carnebro anser även hon att sociala medier bör vara integrerat med andra 

marknadsföringskanaler för att kunna dra nytta av de olika kanalerna. En kampanj kan fungera men 

har en kort verkningstid. Långsiktig förtjänst får man vid regelbunden närvaro, avslutar Anna-Carin. 

Hans säger att han är övertygad om att aktiviteter inom sociala medier måste knytas till andra 

marknadsföringsaktiviteter. Dagens marknadsaktiviteter är inte tillräckligt integrerade, det finns 

mycket mer att göra, anser Hans Kullin. Han tar sponsring som ett tydligt exempel. Företagen kan 

lägga miljonbelopp på sponsring och bjuda in vip-gäster men har inga aktiviteter i sociala medier där 

det finns stora möjligheter att nå ut till en stor massa och informera om sponsringen. Hans tar upp ett 

annat exempel där han nämner att företag måste se till att det finns förutsättningar för människor att 

kunna sprida ett budskap vidare. Det kan handla om mycket grundläggande faktorer som att se till att 

det finns täckning eller ett trådlöst nätverk på platsen.  

 

Hur kan företagen påverka word of mouth via sociala medier? 

 

Inte helt oväntat svarade samtliga informanter att det inte är möjligt att styra word of mouth. Det finns 

dock vissa möjligheter att påverka vad som sägs över Internet. Anna-Carin Carnebro menar att det går 

att skapa förutsättningar för en viral spridning. Det går att göra dels genom kampanjer som väcker 

intresse och uppmärksamhet samt genom att  
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hitta något som folk drivs av, med mycket humor. Ett annat sätt är att använda sig av välgörenhet som 

tilltalar människor på många plan. En liten summa som kan skänkas till ett behjärtansvärt ändamål får 

folk att vilja sprida budskapet vidare. Vidare gäller det att hitta nyckelpersoner som influerar många 

andra människor för att skapa en vattenfallseffekt, avslutar Anna-Carin.  

 

Björn Lilja framhäver återigen vikten av att hindra och motverka negativ publicitet. Negativ kritik 

sprids så mycket snabbare än vad positiv feedback gör, fortsätter han. Det behöver upplevas som något 

extremt positivt för kunderna om det ska spridas vidare. Karin Nordlund betonar också vikten av 

brandsläckning. Företagen bör bevaka, gå in och svara, säger hon. Responsen får aldrig vara anonym 

och det är viktigt att ha en bra ton gentemot kunden där man inte går till attack eller intar 

försvarsställning. Det handlar om att visa empati och respekt även vid fall där man anser att kunden 

har fel samt ta kunderna på allvar och inte sopa kritiken under mattan, avslutar Karin. Hanna Kastås 

tillägger att det är ett effektivt sätt att kunna bemöta negativ publicitet som nått ut till kvällstidningarna 

som har en förmåga att ge en mycket vinklad bild av en situation. Om företaget finns närvarande i 

sociala medier finns då chansen att ge sin egen version av det inträffade, säger Hanna.  

 

Hans Kullin säger som en fortsättning på det han var inne på i föregående fråga: Se till att det går att 

prata! Vidare nämner han, liksom Anna-Carin att det är viktigt med research för att hitta 

opinionsbildare. Han hävdar att lyckas man nå tio viktiga personer i branschen med ett tydligt budskap 

behöver man inte göra mycket mer. För att det ska lyckas krävs att företaget lyckas skapa och 

underhålla en långsiktig relation med dessa kontakter. Han fortsätter med att förklara att det finns olika 

sätt att utveckla relationer på då människor går igång på olika saker. Många värdesätter att få vara 

först ut med något. Det kan röra sig om rabatter och erbjudanden men även om information. 

Tillhandahar en person information som andra inte har kan det leda till att egot stimuleras och 

personen känner sig exklusiv. Det i sin tur ökar benägenheten att sprida informationen vidare för att 

öka den egna statusen.  

4.3 Sammanfattning av empirin 

Samtliga informanter ger en entydig definition av sociala medier som en plattform där människor kan 

interagera och föra en dialog digitalt. Vidare delas uppfattningen att sociala medier öppnar upp för 

möjligheten att fritt publicera sig, dela åsikter och dela erfarenheter sinsemellan. För att företagen ska 

lyckas nå ut till önskad målgrupp är det primära att göra en ordentlig målgruppsanalys, det är något 

samtliga informanter var överens om. Genom en ordenlig målgruppsanalys kan företagen fastställa var 

den valda målgruppen befinner sig och utefter resultatet välja den mest effektiva 

kommunikationskanalen. Samtliga informanter betonade även vikten av att arbeta uppsökande och inte 

bara trycka ut sin egen information genom kommunikationskanalerna. Genom bevakningsverktyg har 

företagen möjlighet att bevaka konversationer och spåra eventuell kritik. Därefter går företagen in och 
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bemöter kritiken och ger en respons. Genom att aktivt arbeta uppsökande kan företagen i många fall 

vända kunder genom att ge en positiv kundupplevelse. Samtidigt är det viktigt att ta reda på vad 

kunderna har för preferenser och värderingar genom interaktion. Företagen bör ställa frågor till 

kunderna för att kunna tillgodose sig värdefull feedback.  

Samtliga tillfrågade i vår undersökning är övertygade om att det är fullt möjligt att skapa långsiktiga 

relationer genom sociala medier. Marknadsföring genom sociala medier har dock inte används under 

tillräckligt lång tid för att det ska finnas tydliga resultat på effekten av relationsbildande på lång sikt. 

En gemensam uppfattning är att det definitivt är möjligt att bygga lojalitet genom sociala medier. 

Ledorden för att få lojala kunder är att uppmärksamma, uppskatta och belöna befintliga och potentiella 

kunder. För att skapa lojalitet är det mest primära att företagen lyckas bygga upp ett förtroende. Enligt 

våra informanter handlar det främst om att vara så öppen och ärlig som möjligt. Både med vad man 

uttalar sig om och med vem det är som uttalar sig. Företagen bör även vara tillmötesgående vid 

bemötande av  eventuell kritik. Kritiken bör inte bortses från utan kritiken bör fungera som värdefull 

feedback som kan användas till att förbättra verksamheten och samtidigt öka kundnöjdheten.  

De främsta syftena med marknadsföring genom sociala medier har visat sig vara uppdelade i 

långsiktiga och mer kortsiktiga målsättningar. De främsta långsiktiga målen med all kommunikation är 

att nå lönsamhet samt kundnöjdhet. De långsiktiga målen delas vidare in i mindre delmål. Delmålen 

innefattar främst ökad försäljning och marknadsföring, produktutveckling och feedback eller 

kundtjänst och kundrelationer.  

Marknadsföring via sociala medier är en relativt ny marknadsföringskanal och företag gör fortfarande 

många misstag i sin marknadsföring. Våra informanter har identifierat några vanligt förekommande 

brister i företagens användande. Ett vanligt misstag är att företagen använder det gamla sättet att 

kommunicera. Valet av talesperson skiljer sig liksom sättet att kommunicera på. Kommunikationen 

bör vara mer personlig och inte alltför formell. En annan vanlig brist är att företagen lägger för mycket 

ansvar på en enskild individ. Det krävs att ansvaret fördelas på fler personer och fler delar av 

organisationen bör integreras. Företagen underskattar även ofta hur mycket tid och resurser som krävs. 

För att lyckas bli framgångsrik inom sociala medier krävs att företagen avsätter mycket tid och satsar 

på utvecklingskostnader och personalresurser. Det optimala, enligt alla våra informanter, är att 

marknadsföring genom sociala medier är fullständigt integrerat med övriga marknadsföringskanaler. 

Alla är däremot överens om att det inte än så länge fungerar så och att det inte är tillräckligt integrerat 

som det ser ut idag. Marknadsföring genom kampanjer kan ge en kortsiktig effekt men långsiktig 

förtjänst får man vid regelbunden närvaro. Det finns mycket kvar att utveckla på det området.  

Något som framgått i vår undersökning är att det finns tydliga för- och nackdelar med marknadsföring 

genom sociala medier. Det faktum att det huvudsakligen handlar om relationer innebär både 

möjligheter och svårigheter för företagen. En svårighet, som i all typ av marknadsföring, är 
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mätbarheten i exakta siffror. En annan risk är den snabba spridningen och minskade kontrollen över 

kommunikationen. Företagen kan utnyttja den faktorn till något positivt genom att vända kritiken, men 

det krävs att stora resurser avsätts till brandsläckningsdelen. Den uppenbara fördelen är att man kan nå 

ut till fler personer som själva valt att följa företaget och är intresserade. Det är även relativt 

kostnadseffektivt sett till andra marknadsföringskanaler då möjligheten finns att använda sig av egna 

kontakter och ambassadörer för att sprida och påverka budskapet. Vi kan dra slutsatsen att word of 

mouth är omöjligt att styra. Det finns dock olika sätt att bemöta och därmed påverka word of mouth. 

Det viktigaste är att satsa på effektiv brandsläckning för att förhindra att negativ kritik blir mer 

omfattande och sprids vidare. 

Samtliga informanterna poängterar svårigheterna med att mäta resultatet och effekten av 

marknadsföringen i hård data. Företagen har dock lyckats utveckla vissa metoder och verktyg för att 

mäta faktorer som exempelvis kundnöjdhet och lojalitet. Interaktionen, hur ofta det talas och vad som 

sägs, går att göra en uppskattning av genom olika mätmetoder. Det går även att mäta hur många som 

nås av ett budskap och även konverteringen. Effekter av specifika kampanjer går också att göra en 

uppföljning av via analyser.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen, utifrån vår undersökning, att det är lönsamt att satsa på 

marknadsföring genom sociala medier framför andra marknadsföringskanaler. Det lönar sig att finnas 

där kunderna finns då dialogen i sociala medier fortskrider oavsett företagets närvaro. Många företag 

finns redan i sociala medier därför måste frågan ställas om man har råd att stå utanför då företaget 

riskerar att bli omsprungna av konkurrenterna.  
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5 ANALYS 

Följande kapitel inleds med den ledande frågeställning vi formulerat för denna undersökning. En 

analys följer där vi utgår från teorin presenterad i uppsatsen som vidare kopplas samman med 

empirin. Svaren från informanterna utgör empirin i den här undersökningen. Frågeställningarna är 

utformade för att uppnå uppsatsens syfte. Slutligen sker en koppling mellan resultaten från primär 

samt sekundär data för att besvara vår problemformulering samt vår frågeställning som utgör kärnan 

i vår uppsats. Vi ämnar enbart ta med det mest väsentliga från teorin och empirin som direkt svarar 

till vårt problem och syfte. 

Ledande frågeställning: Hur skapar ett företag kundlojalitet och långsiktiga kundrelationer 

genom sociala medier? 

Det nya sättet att kommunicera på, skiljer sig från det traditionella, då den nya kommunikationen 

öppnar upp för en tvåvägskommunikation mellan säljare och köpare som ger en ökad kännedom och 

ökad kunskap om konsumenterna. (Thackeray et al. 2008, s. 339) Sociala medier definieras som en 

plattform där en dialog kan föras digitalt. Den nya tvåvägskommunikationen har öppnat upp för 

möjligheten att interagera digitalt, enligt samtliga våra informanter. Enligt Thackeray et al. (2008) 

involveras konsumenterna i hela den kreativa processen vilket innebär att kunderna får ta del av allt 

informationsflöde genom ömsesidigt meningsutbyte och socialt nätverkande. Webbkonsulten Anna-

Carin betonar vikten av att kunna publicera sig själv och sina egna åsikter och på det sättet ha 

möjligheten att påverka och göra sin röst hörd. Det gäller åt båda hållen både för privatpersoner och 

företag. Vi anser att den största möjligheten som sociala medier skapar är den direkta kontakten 

mellan kund och företag som öppnar upp för en direkt och personlig dialog dem emellan. 

En utav de största fördelarna med elektronisk marknadsföring är att företagen når en betydligt bredare 

räckvidd. På ett kostnadseffektivt sätt nås befintliga och potentiella kunder världen över. (Quirk 2011) 

För att företag ska lyckas nå ut till sina kunder krävs en omfattande målgruppsanalys, det menar 

samtliga tillfrågade informanter. Val av kanaler beror på vilka företagen vill nå ut till, vad som ska 

förmedlas och var målgruppen befinner sig, säger webbkonsulten Anna-Carin Carnebro. Kaplan och 

Haenlein (2009) menar att den valda målgruppen är avgörande för val av kanal för att företaget ska 

finnas tillgängliga för kunderna genom att befinna sig där kunderna befinner sig. Företaget bör samla 

in bakgrundsinformation innan de ger sig in i en mediekanal för att få förståelse för hur kanalen ska 

användas. (Kaplan, Haenlein 2009 s. 65)  

Vår undersökning har visat att de största kanalerna som används inom marknadsföring genom sociala 

medier är Facebook och Twitter, men även bloggar nämns som ett viktigt verktyg i kommunikationen. 

De olika mediekanalerna används av företagen för olika ändamål då de uppfyller olika syften. Vår 

undersökning har visat att för att nå ut mest effektivt till de egna kunderna handlar det uteslutande om 
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att välja en mediekanal där den egna målgruppen finns representerad. Detta är något som kan ses som 

en självklarhet men det som tydliggjorts är att det krävs en omfattande analys och undersökning 

tillsammans med egen erfarenhet för att framgångsrikt lyckas identifiera den mest effektiva kanalen 

och därigenom nå ut till rätt målgrupp. Företag kan arbeta uppsökande på olika sätt. Chaffey (2002) 

hävdar att för att nå en framgångsrik marknadsföring krävs att företaget börjar med att ta reda på hur 

internet kan användas för att identifiera kundernas behov och önskemål. För att lyckas fördela 

marknadsföringsresurserna är en nyckelfunktion att företaget lyckas förutse efterfrågan av digital 

service. (Chaffey 2002 s. 287) Förutom att sända ut egen information är det minst lika viktigt att 

arbeta uppsökande, något samtliga informanter poängterar. Det anser vi kan ses som en del i processen 

vid undersökning och analys av målgruppen. Genom att arbeta uppsökande får företagen ökad 

kunskap och erfarenhet av sin målgrupp. Det kan bidra till en rikare målgruppsanalys som kan vara till 

ytterligare hjälp vid val av effektiva sätt att nå ut till sina kunder. Den nya teknologin möjliggör 

interaktion med kunder utan någon personlig kontakt. inom den traditionella marknadsföringen samlas 

all data in manuellt till skillnad från den nya teknologin där information om kunderna redan finns 

online redo att integreras i den analytiska processen. (Kennedy 2006, s. 60)  

För att framgångsrikt interagera med kunderna krävs att företaget håller kommunikationen på 

kundernas nivå för att nå ut och skapa förtroende. (Kaplan, Haenlein, 2009, s. 65) Företaget bör lyckas 

skapa ett intresse och en anledning för kunden att vilja interagera med företaget, enligt Kaplan och 

Haenlein. (Kaplan, Haenlein 2009, s. 66) Karin Nordlund på Telia menar att det handlar om att 

använda en personlig ton och att anpassa kommunikationen till den specifika kund som är mottagaren, 

för att hålla kommunikationen på kundens nivå. Vi ser här att företagen genom sociala medier kan 

kommunicera mer personligt på ett mer vänskapligt plan, snarare än genom en formell 

företagskommunikation. Kunderna är mer benägna att interagera när de känner sig involverade i 

produkter och tjänster och får möjlighet att lämna synpunkter till företaget och bidra med personliga 

åsikter. (Mangold, Faulds, 2009 s. 364) Ett sätt att engagera kunderna i interaktionen och samtidigt ta 

reda på kundernas värderingar och preferenser, är att aktivt ställa frågor till kunderna, det menar 

samtliga tillfrågade i vår undersökning. Anna-Carin menar att det huvudsakliga syftet med 

frågeställningar är att få kunden att känna sig involverad i företaget men responsen från 

frågeställningarna kan även vidare användas som värdefull feedback, enligt Anna-Carin Carnebro.  

Vår undersökning visar att det handlar mycket om att skapa kommunikation som attraherar och 

tillfredställer kunden. Företagen bör skapa en kommunikation som upplevs vara på kundernas egna 

villkor. Som Hanna Kastås på Ving menar, pratar man med kunderna på rätt sätt kan man prata med 

alla kunder. Ving har arbetat extremt mycket med att lära sig, genom erfarenhet, vad som intresserar 

kunderna och vad kunderna själva eftersöker att prata om. Ving har lyckats engagera och involvera 

sina följare i sociala medier genom att styra kommunikationen mot reslust och längtan efter att 

drömma sig bort snarare än att fokusera på rabatter, erbjudanden och därmed försäljning. Vi anser att 
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det är ett intressant exempel på hur ett företag kan engagera sina kunder till en stark involvering i 

företaget utan att det känns påtvingande. Genom att skapa något kunderna själva vill prata om ökar 

man kundernas benägenhet till interaktion. Företagets ökade interaktion kan påverka kunderna till att 

delta i dialoger över internet. Genom att påverka word of mouth finns vidare en möjlighet för 

företagen att påverka vad som sägs i dialogerna. Det bygger på liknande principer då det ytterst 

handlar om att väcka intresse och uppmärksamhet. Kunder är generellt mer benägna att delta i word of 

mouth och sociala medier när de känner sig involverade i produkten eller tjänsten. Är en kund 

hängiven kommer engagemanget automatiskt. (Mangold och Faulds, 2009. s. 364) 

Anna-Carin menar att det är effektivt att engagera människor genom mycket humor eller något som 

tilltalar på flera plan som exempelvis välgörenhet. Mangold och Faulds bekräftar Anna-Carins 

resonemang och menar att konsumenter värdesätter företags engagemang i välgörenhetskampanjer 

som engagerar och känslomässigt berör kunderna det skapar ett högre värde och förstärker bilden av 

varumärket. Tillräckligt uppseendeväckande marknadsföring skapar debatt och får konsumenter att 

sprida kampanjen vidare. Kunder vill generellt känna sig speciellt utvalda. Genom att erbjuda en 

begränsad kundgrupp exklusiva erbjudanden eller exklusiv information leder det till att kunden känner 

ett behov och en vilja att berätta om dessa specialerbjudanden. (Mangold, Faulds, 2009, s. 364)   

De främsta motivationsfaktorerna till att delta i word of mouth är strävan efter självuppfyllelse och 

strävan efter att öka sin egen självkänsla. (Henning-Thurau et al. 2004, s. 39)   Hans Kullin är inne på 

samma linje och menar att många kunder värdesätter att få vara först ut med något. Tillhandahåller en 

person information, som andra inte har, kan det leda till att egot stimuleras och personen känner sig 

exklusiv. Det i sin tur ökar benägenheten att sprida informationen vidare för att öka den egna statusen. 

Konsumenter värdesätter företagens engagemang i frågor som engagerar och känslomässigt berör 

kunderna det skapar ett högre värde och förstärker bilden av varumärket. Det skapar ett eget intresse 

att vilja sprida budskapet vidare. (Mangold, Faulds, 2009, s. 364) Det här visar att oavsett 

motivationsfaktor handlar det ytterst om att kunden vill känna att det finns något som stimulerar och 

engagerar kunden på ett personligt plan för att öka benägenheten till word of mouth. En viktig faktor 

som framkommit i vår undersökning är brandsläckningsdelen. Björn menar att det är viktigt att snabbt 

bemöta negativ kritik, då negativ kritik sprids betydligt mycket snabbare än vad positiv feedback gör. 

Hanna Kastås tillägger att det ger företaget en chans att ge en förklaring på den negativa kritiken och 

ge sin egen bild av det inträffade. Det handlar om att visa empati och respekt även vid fall där man 

anser att kunden har fel samt ta kunderna på allvar och inte sopa kritiken under mattan, avslutar Karin. 

Vid negativ feedback bör företagen gå in  och svara med en positiv ton och vidare upplysa kunderna 

om att åtgärder vidtagits. (Mashable, 2010) Vi ser här att word of mouth kan spridas både i negativ 

och positiv form och utgör således både fördelar och nackdelar för företaget. Vidare ser vi dock att det 

finns möjlighet för företagen att påverka även negativ word of mouth genom att finnas i sociala 
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medier. Som Hanna Kastås på Ving uttryckte det; kundernas dialog fortsätter oavsett om företaget 

finns i sociala medier eller inte.  

Kundlojalitet och långsiktiga kundrelationer är avgörande för en långsiktig lönsamhet och för att 

lyckas skapa konkurrensfördelar. Det handlar ytterst om att skapa och behålla förtroendet från rätt 

kundgrupp. Den rätta kundgruppen innefattar de kunder som förblir lojala mot varumärket även på 

lång sikt. (Reichheld,Schefter, 2000 s. 4)  Samtliga informanter i vår undersökning är eniga om att 

sociala medier kan användas som ett effektivt och mycket värdefullt verktyg vid relationsbildande och 

kundlojalitet. Vår undersökning har visat att för att överhuvudtaget kunna använda sig av sociala 

medier i marknadsföringssyfte är grundstenen att företagen bygger relationer till sina kunder, det är en 

absolut förutsättning. Vidare kan vi konstatera att det grundläggande för att bygga relationer är att 

bygga kundlojalitet genom öppenhet, transparens och genom att vara tillmötesgående.  

Karin Kastås på Ving är övertygad om att det är möjligt att skapa relationer till sina kunder genom att 

uppmärksamma, uppskatta och belöna sina kunder och ambassadörer. En person som visar sig 

engagerad kan få tillgång till information före alla andra eller få tillgång till en produkt som inte riktigt 

är klar. Ges sådan specialbehandling gör det att man gärna stannar, tillägger Anna-Carin Carnebro. Vi 

anser att det är viktigt att företagen belönar sina engagerade och lojala kunder då de lagt ner värdefull 

tid och släppt in företaget i sin vardag som man faktiskt gör genom sociala medier. Hans menar att 

möjligheterna att skapa långsiktiga relationer är dem stora fördelarna med sociala medier. Kunderna 

kan själva välja att följa ett företag genom sociala medier och därmed välja att ta del av nyheter och 

information från företaget. Ingen har då tvingats dit av företaget utan kunden väljer självmant att ingå 

en relation med företaget, fortsätter Hans. En lojal kund som känner förtroende är även mer benägen 

att dela med sig av sina erfarenheter till andra kunder och genom det bidra till en ökad kundkrets och 

högre lönsamhet. (Reichheld,Schefter, 2000 s. 5) Björn menar att företag som lyckats skapa starka 

relationer har värdefulla ambassadörer som, även om de är få, sprider vidare mycket positiv 

information om företaget. Här kan vi se att det är mycket viktigt att vårda och behålla starka relationer 

till lojala kunder då de utgör stor betydelse för företaget även om de är få till antalet.  

Författaren Lovisa Åblad menar att de företag som aktivt väljer att dela med sig av kunskap om sig 

själva, i en värld där allt är delningsbart och sökbart, förtjänar kundernas förtroende och lyckas även 

behålla den. Vår informant Anna-Carin Carnebro delar samma åsikt när hon säger att det skapar 

förtroende att företaget väljer att dela med sig av sin egen kunskap genom exempelvis en blogg. 

Forskning inom marknadsföring har under en längre tid visat att kundrelationer långsiktigt genererar 

mer än vad transaktioner gör som är mer en kortsiktig strategi. Kennedy (2006) presenterar begreppet 

eCRM som har utvecklats för att ta fram ett analyseringsverktyg för att tillvarata värdefulla 

kundrelationer. Kunderna erhåller efterfrågade produkter närliggande personliga behov och livsstil. 

Företagen erhåller i sin tur högt värderade kundrelationer och ett lågt risktagande. I och med e-
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teknologins fortsatta utveckling är det viktigt att företag tillvaratar möjligheterna att skapa hållbara 

konkurrensfördelar inom eCRM. Hans Kullin menar att om företaget tar till sig av feedback för att bli 

bättre som företag kan det bygga ett starkare förtroende. En relation är ömsesidig och behöver inte 

vara enbart på ens egna villkor. Vi anser att företag bör samla in feedback från kunderna men även ta 

till sig av den värdefulla insamlade informationen. Dels för att anpassa sig till kundernas önskemål och 

visa att företaget lyssnar på sina kunder för att kunderna ska känna sig delaktiga i organisationen. Vi 

tror att det dels kan fungera som verktyg för att förbättra verksamheten och även som ett verktyg att 

skapa starka relationer till sina kunder.  

6 SLUTSATS 

I följande kapitel presenteras våra slutsatser. Slutsatserna efter genomförd undersökning ämnar 

uppnå vårt huvudsakliga syfte genom att besvara vår problemformulering; hur kundlojalitet 

kanskapas genom sociala medier och vidare hur företagen kan utveckla konkurrenskraftiga 

kundrelationer via sociala medier.  

Vi har sett under arbetets gång att det har skett en omfattande ökning i användandet av sociala medier 

både från privatpersoner och från företagens sida. Då statistiken i vårt arbete visar att en stor del av 

kunderna och även en stor del av konkurrenterna i dagsläget finns i sociala medier, ser vi företagens 

närvaro som en självklarhet. Utifrån svaren från våra informanter ser vi att företagen först under 

senaste åren börjat inse potentialen med sociala medier som marknadsföringskanal och gjort satsningar 

i form av tid och resurser. Utifrån det drar vi slutsatsen att det vi sett hittills bara är en början och vi 

ser en stor framtida potential då vi ser en ökad användning både från företagens och från kundernas 

sida.  Våra resultat visar att närvaron i sociala medier är en av de främsta förutsättningarna för att 

skapa kundlojalitet och bygga relationer genom möjligheten att finnas nära kunderna och ha en direkt 

kontakt genom en direkt dialog. Resultaten visar även på stora positiva effekter av möjligheten till att 

bemöta kunderna och exponera varumärket, nå ut med önskvärt budskap samt möjligheten att påverka 

kunderna i önskvärd riktning.  

Utifrån informanternas svar är Facebook och Twitter de kanaler som används mest frekvent i 

dagsläget. Från intervjuerna ser vi att företagen i nuläget befinner sig i en tillväxt- och utvecklingsfas. 

I takt med ökad kunskap och nya erfarenheter kan man dra slutsatsen att utvecklingen av kanaler och 

nya tillvägagångssätt att marknadsföra sig via sociala medier kommer att expandera betydligt. 

Även om vår slutsats är att sociala medier är en värdefull marknadsföringskanal har vi identifierat 

vissa svårigheter med kanalen som inte bör underskattas. Företagen bör ha i åtanke att det krävs 

omfattande tid och resurser från företagets sida. Utifrån vår undersökning ser vi även att det finns 

många faktorer runt omkring som minskad kontroll över kommunikationsflödet och vikten av 
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brandsläckning. Dessa typer av faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att nå en positiv effekt med 

marknadsföringen.  

Slutligen kan vi konstatera att sociala medier är ett starkt och effektivt verktyg vid skapande av 

kundlojalitet och långsiktiga kundrelationer förutsatt att kanalerna används på rätt sätt. Det finns vissa 

riktlinjer företagen bör hålla sig till, som kan appliceras generellt på varje företag för en lyckad 

marknadsföring. Det finns dock ingen standardmodell för framgång som generellt kan appliceras på 

alla företag.  Informanternas uttalanden visar på att det heller inte är möjligt att utveckla en sådan 

standardmodell då modellen bör vara anpassad till den egna kundgruppen och den egna 

organisationen.  Varje enskilt företag bör därför skapa och utveckla en egen konkurrenskraftig modell. 

En framgångsrik marknadsföring bygger på ökad kunskap genom uppföljning och ökat lärande genom 

egna erfarenheter. Vi drar därmed slutsatsen att företagen måste våga prova sig fram och våga 

misslyckas. Först då kan företagen framgångsrikt hitta ett eget effektivt sätt att via sociala medier 

bygga kundlojalitet och därmed skapa starka kundrelationer.  

6.1 Implikationer för företag av våra resultat 

Genom vår undersökning har vi identifierat och uppmärksammat viktiga faktorer företag bör ta 

hänsyn till. Nedan har vi valt att göra en sammanställning av vad vi anser kan vara till fördel att ha i 

åtanke innan företaget beger sig ut i sociala medier. Vi ser detta som viktigt då vår undersökning visar 

att misstag kan leda till en motsatt effekt och därmed en misslyckad marknadsföring.  

 Lyssna på kunderna, anpassa kommunikationen  

 Frekvent, aktiv närvaro 

 Bevaka, bemöta, följa upp och anpassa 

Kunden är utgångspunkten och marknadsföring genom sociala medier kräver att marknadsföringen 

anpassas till kunderna. Det är därför ytterst viktigt att företagen börjar lyssna på kunderna och 

anpassar kommunikationen till en mer personlig ton. Både för att skapa kundengagemang ochför att 

lyckas anpassa marknadsföringen och produkterna efter kundernas efterfrågan. För att bevara 

kundernas intresse krävs en kontinuerlig uppdatering av innehållet. Det förutsätter en frekvent och 

aktiv närvaro. Sociala medier kräver vidare en ständig bevakning då det ständigt pågår en dialog. 

Word of mouth har en stark spridningseffekt och för att undvika negativ spridning krävs att företagen 

är snabba med att bemöta, följa upp och anpassa. Potential finns, genom sociala medier, att vända 

negativ kritik till en positiv upplevelse för kunden och sprida önskvärda budskap i rätt riktning.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Vår kandidatuppsats visar att såväl konsumenternas som företagens närvaro i sociala medier ökat 

betydligt under senaste åren. Utifrån egna erfarenheter under arbetets gång och utifrån våra 

informanters uppfattning är forskningen inom marknadsföring genom sociala medier otillräcklig. Vi 

ser att denna studie kan användas som underlag för vidare forskning inom lojalitetsbyggande och 

relationsskapande inom sociala medier.  

Vår undersökning utgår från ett business to consumer perspektiv. Det hade varit intressant att 

undersöka möjligheterna att utveckla marknadsföringsstrategier inom sociala medier även ur ett 

business to business perspektiv. Vi har valt att begränsa vår undersökning till att utgå från ett företags 

perspektiv. Genom andra val av metod hade forskningen kunnat utgå från kundens perspektiv för att 

undersöka hur kunderna uppfattar marknadsföring genom sociala medier, genom exempelvis en 

kvantitativ undersökning. Vår kandidatuppsats utgår inte från en specifik bransch. För vidare 

forskning hade det varit intressant att göra en jämförelse mellan olika branscher för att undersöka 

eventuella skillnader. Vidare utgår vår studie från den svenska marknaden, eventuella skillnader 

mellan olika geografiska marknader har därför inte studerats. Slutligen ser vi ett annat alternativ till 

vidare forskning i det ständigt föränderliga medielandskapet och den snabba teknologiska och sociala 

utvecklingen. Utifrån det ser vi att vår undersökning kan få ett annat utfall om vår studie följs upp om 

ett par år.  
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Bilaga: 

 

Intervjufrågor: 

 Hur definierar du sociala medier? 

 Vilka olika sätt finns det att nå ut till sina kunder genom sociala medier? 

 Vilka olika sätt kan man aktivt interagera med kunder via sociala medier? 

 Är det möjligt att skapa en långsiktig relation genom sociala medier? Isåfall hur? 

 Hur skapar man förtroende genom sociala medier? 

 Hur når företagen mest effektivt ut till rätt målgrupp? 

 Vilka tror du är de största bristerna vid företagens användning av sociala medier?  

 Vad är det vanligaste företagen vill ha hjälp med? 

 Kan du ge några konkreta tips vad som är viktigast som företag att tänka på? 

 Hur kan man mäta resultatet/effekten av marknadsföringen? 

 Skiljer sig användandet av marknadsföring genom sociala medier mellan olika branscher?  

 Vilka är de främsta syften som företagen vill uppnå? 

 Vilka är de största för/nackdelarna i jämförelse med andra marknadsföringskanaler? 

 Är det värt att satsa på marknadsföring genom sociala medier framför andra marknadsföringskanaler? 

 Är marknadsföring i sociala medier ofta en del av en större kampanj eller enskilt initiativ? Hur väl 

integrerat brukar marknadsföring via sociala medier vara med andra marknadsföringsaktiviteter? 

 Hur kan man påverka word of mouth via sociala medier? 

 

 

 

 

 

 


