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Sammanfattning:  
Som den största webbaserade portalen har Facebook blivit en viktig plattform för många 
företag. Ett enkelt sätt att kommunicera med sina kunder är genom att företaget administrerar 
sitt egna varumärkescommunity på Facebook. Studier har visat på möjligheter för företag att 
stärka relationer till konsumenter och även höja varumärkesvärde, men risker med b.la. 
negativ åsiktsspridning har ändå lett till debatter om varumärkescommunities verkliga 
påverkan för företag. 
 
Denna studie undersöker hur varumärkescommunities på Facebook i Sverige påverkar olika 
konsumentrelationer och vilken påverkan de har på svenska varumärken. Detta görs genom 
att analysera hur relationer mellan konsument, produkt, varumärke, företag och andra 
konsumenter påverkas av varumärkescommunities. Undersökningen kombineras med tidigare 
forskning om b.la. varumärken, varumärkestillit och varumärkeslojalitet och slutsatserna 
baseras på en enkätundersökning med 108 respondenter. Resultaten visar på att 
varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv påverkan på relationer mellan 
konsument, produkt och andra konsumenter, och även positiv påverkan på svenska 
varumärken. 
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Abstract:  
As the largest internet-based portal, Facebook has become an important platform for many 
companies. A simple way for companies to communicate with their customers is by 
administrating their own brand community on Facebook. Studies show that companies can 
strengthen customer relationships and raise brand value, but risks with negative opinions 
spreading through social media have led to debates over brand communities’ actual effects on 
companies.    
 
This thesis examines what effect brand communities on Facebook have on customer relations 
and Swedish brands. Subjects for analysis are relationships between the focal customer, 
product, brand, company and other customers and how brand communities affect them. 
Empiric findings are combined with previous studies regarding brands, brand trust and brand 
loyalty, and the results are based on a survey including 108 respondents. Results show that 
brand communities on Facebook in Sweden have positive effects on relationships between the 
focal customer, product and other customers, and also positive effects on Swedish brands.      
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Det första varumärket skapades i slutet på 1800-talet, när försäljare mötte behovet av att öka 
sin försäljningsmarginal. Genom att differentiera och skapa mer exklusivitet kunde 
varumärket konkurrera på nya sätt jämfört med enskilda produkter och blev snabbt en viktig 
tillgång för företag (Lane et al. 2011). Kotler et al. (2008) beskriver varumärke som ett namn, 
ett begrepp, en symbol, en design eller en kombination av dessa som identifierar tillverkaren 
eller säljaren av en produkt eller tjänst. Varumärket blir således en förlängning av produkten 
och företaget och medför flera viktiga aspekter för både företaget och konsumenten.  
 
Varumärket kan bland annat stärka bilden av ett företag och skapa möjligheter för att få mer 
lojala kunder (European Institute for Brand Management, 2009). Konsumenter kan identifiera 
sig med ett varumärke samtidigt som det kan uppfattas som en garanti för kvalitet och 
tillförlitlighet, vilket ger konsumenten stöd för att hitta rätt produkt (Kotler et al. 2008). 
 
Från dess att varumärken först började annonseras i massmedia har syftet primärt varit att 
skapa kontakt mellan varumärket och konsumenten. I och med den digitala utvecklingen har 
annonseringen gått igenom ett stort paradigmskifte och syftet har alltmer övergått till att 
skapa relationer mellan varumärket och konsumenten (Lane et al. 2011). Samtidigt har 
överexponering av reklam och ett ökande motstånd till traditionell marknadsföring hos 
konsumenter lett till ett växande behov av nya marknadsföringskanaler. 
Varumärkescommunities och sociala medier är två nya kanaler som fått mycket 
uppmärksamhet (Bagozzi & Dholaki, 2006; Zaglia, 2013). 
 
Den ökade användningen av sociala medier har förändrat bilden av konsumenter som passiva 
mottagare till aktiva deltagare och det nya konsumentengagemanget har förändrat 
förutsättningarna för företag som vill nyttja de nya kanalerna (Patterson, 2012). Grönholm 
(2011) förklarar vikten av att se skillnad på kommunikation och beteende. Att skapa 
medvetenhet, kunskap och övervägande är enkelt och för det krävs endast tid och pengar. Att 
skapa känslor, preferens och lojalitet grundas även i beteendet hos produkten och företagets 
personal (ibid.). 
 
Det är framförallt kommunikation genom Word-Of-Mouth som gjort varumärkescommunities 
och sociala medier attraktiva för företag. Den snabba spridningen av information, likväl 
åsikter och känslor om varumärken kan skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt och 
kraftfullt marknadsföringsverktyg. Samtidigt har studier visat att människor är mer benägna 
att sprida negativa åsikter när de är missnöjda med ett varumärke än att sprida positiv 
information när de är nöjda med ett varumärke (Zailskaite-Jakste & Kuvykaite, 2013). 
 
Vid sidan av den negativa informationsspridningen lyfter Zailskaite-Jakste och Kuvykaite 
(2013) fram några viktiga möjligheter för företag i varumärkescommunities och sociala 
medier: möjligheter att involvera konsumenter i skapandet av varumärket, att utöka 
varumärkeskännedom, påverka ryktet av varumärket och slutligen skapa fler positiva 
associationer till varumärket. Författarna framhäver att varumärken i högre grad än produkter 
är beroende av konsumenternas önskningar och krav. De framhäver dessutom att det är 
konsumenterna som avgör hur ett varumärke tolkas, vilket skapar en delad kreativitet mellan 
varumärket och konsumenter (ibid). 
 



När ett företag skapar en sida för ett varumärke (dvs. en sida som andra användare kan ta del 
av och vara aktiva på) på en extern plattform, till exempel Facebook, skapas ett inbäddat 
varumärkescommunity. I ett sådant community möts personer med intresse av varumärket och 
ägaren och användarna kan interagera med varandra (Zaglia, 2013). 
 
En majoritet av internetanvändarna är med i ett eller flera av dessa communities och den mest 
populära plattformen är Facebook (Findahl, 2013). På Facebook (författarnas egna 
observationer) har företag möjlighet att skapa en sida för varumärket och till viss del anpassa 
layout efter eget tycke. Användare kan välja att följa sidan och därmed ta del av information 
som sidägaren delar i form av text, bild och video. Användarna kan kommunicera tillbaka 
med sidägaren eller andra användare och kan enkelt dela vidare informationen utanför 
communityt.  
  



1.2 Problemdiskussion 

Vikten för företag att ha starka varumärken framhävs av tidigare forskning (Aaker & 
McLoughlin, 2010; Kotler et al. 2008; Houng-Youl Ha, 2011) och för att konkurrera med 
andra varumärken söker företag efter möjligheter att stärka värdet på varumärket (Aaker & 
Joachimstahler, 2000). 
 
En förändring har skett i den generella marknadskommunikationen och den tidigare 
envägskommunikationen ersätts i ökande grad av flervägskommunikation. Övergången från 
traditionell media till social media har lett till nya möjligheter och tillvägagångssätt för 
företag att kommunicera med sina kunder. Chanser att exempelvis få feedback från kunder, 
att få information om deras preferenser och att få spridning via Word-Of-Mouth har lett till att 
marknadsföringsinitiativ i allt högre grad prioriteras till sociala medier (Patterson, 2012). 
Samtidigt har principer kring relationer till stor del ersatt tidigare kortsiktiga och 
produktinriktade strategier inom marknadsföring (Fournier, 1998). 
 
”An increasing number of companies are developing tools that can contribute to relationship 
development, aiming at increased commitment and loyalty from the customer’s side”. 
(Veloutsou, 2007, s. 16). 
 
Innan det stora genomslaget av sociala medier utförde McAlexander et al. (2002) en 
undersökning över huruvida varumärkescommunities kan påverka relationer mellan 
varumärke och konsument. Forskarna utvecklade en modell kallad Customer Centric Model 
som förklarade att varumärkescommunities har en positiv påverkan på relationer mellan 
konsument och produkt, varumärke, företag samt andra konsumenter. I linje med den ökade 
användningen av sociala medier applicerades Customer Centric modellen, i en amerikansk 
studie, på varumärkescommunities i sociala medier av Laroche et al. (2013). Slutsats i 
nämnda studie presenterar att förutsättningarna för varumärkescommunities också gäller i 
sociala medier. Forskarna utvecklade modellen vidare och visade även att de stärkta 
relationerna inom communityt leder till ökad varumärkestillit och varumärkeslojalitet. Aaker 
och Joachimstahler (2000) och Kotler et al. (2008) framhäver att varumärkeslojalitet är en 
avgörande faktor för att stärka varumärkeskapitalet, vilket gör communities i sociala medier 
till en viktig kanal för företag att påverka värdet av sina varumärken enligt Laroche et als. 
(2013) resultat. 
 
Laroche et al. (2013) framhäver att debatter om huruvida varumärkens lämplighet i sociala 
medier ändå fortlöper och att det samtidigt finns liten forskning som behandlar effekter på 
varumärken i sociala medier. Enligt forskarna ger de flesta studier gällande marknadsföring 
och varumärken i sociala medier beskrivningar, definitioner och vidare några råd och 
strategier för marknadsförare och företagare för hur de ska överbrygga problem och hitta 
möjligheter i sociala medier (ibid.). Patterson (2012) förklarar att studier har visat sig att 
kunder är snabba med att sprida sitt missnöje när ett varumärke misshagar dem, vilket lett 
fram till en oro hos många marknadsförare. Samtidigt finns vetskapen om att det 
kommuniceras åsikter om varumärken oavsett om ett företag är aktivt på sociala medier eller 
inte, vilket kan leda till att vissa företag blir aktiva för att minska negativ 
informationsspridning, snarare än att försöka påverka sitt varumärke positivt (Ibid). 
 
Laroche et al. (2013) förklarar att viss forskning visar på att brist på närhet och fysisk närvaro 
i sociala medier skapar svaga band mellan människor. Samtidigt visar annan forskning att de 
skapade banden leder till att människor förs samman på ett djupt engagerat sätt (Ibid). 



Veloutsou (2007) framhäver samtidigt att företag bör vara försiktiga när man försöker skapa 
långsiktiga relationer med konsumenter. Attributen som kommuniceras kring ett varumärke 
måste vara relevant för konsumenten. Oönskade attribut kan annars skada även ett bra och 
högkvalitativt erbjudande och således motverka företagets syfte med den önskade relationen 
(ibid). 
 
Internet har suddat ut geografiska gränser mellan länder och fört människor allt närmare 
varandra, likväl lett företag närmare sina kunder (Muniz & O’Guinn, 2001). Samtidigt har 
forskning kring varumärken och kulturer visat på väsentliga skillnader mellan olika kulturer 
(Zhan, 1999). Zhan ger exempel på hur amerikaner är vana vid en tävlingsinriktad marknad 
där företag och produkter ständigt jämförs, till skillnad från EU där det inte är tillåtet med 
jämförelser i reklamsammanhang. Det finns subtiliteter och nyanser i varje kultur och olika 
faktorer som familjestruktur, arbete, ålder, miljö och relationer har viktig påverkan på 
konsumenters köpbeteende (Ibid). Med det nya klimat som sociala medier utgör är det därför 
viktigt att undersöka hur skillnader mellan kulturer och nationer påverkar 
konsumentrelationer och varumärken. 
 
Sammanfattat finns risker sammankopplade med varumärkescommunities i sociala medier. 
De kulturella skillnader som beskrivs av Zhan (1999) och risker med att kommunicera fel 
attribut (Veloutsou, 2007) skulle kunna leda till en annan påverkan på konsumentens 
relationer än vad Laroche et al. (2013) funnit. Det är därför intressant att undersöka hur de 
beskrivna konsumentrelationerna påverkas i Sverige och därmed vilken påverkan 
varumärkescommunities i Sverige har för påverkan på svenska varumärken.  
 
Facebook har utvecklats till den största aktören inom sociala medier (Zaglia, 2013) och har 
därmed blivit en viktig potentiell kommunikationsplattform för företag som vill följa skiftet i 
marknadskommunikationen. Genom att skapa varumärkescommunities på Facebook kan 
företag dela information till konsumenter och få direkt respons, samtidigt som konsumenter 
kan interagera och dela med sig av åsikter som andra konsumenter kan ta del av. Detta 
innebär en möjlighet för företag att påverka relationerna som utgör Consumer Centric 
modellen (Laroche et al., 2013). 
 
Denna studie undersöker hur varumärkescommunities på Facebook i Sverige påverkar de 
beskrivna konsumentrelationerna och därmed påverkar varumärkestillit och 
varumärkeslojalitet enligt Customer Centric modellen. 
 
Diskussionen ovan har lett fram till följande problemformuleringar i föreliggande studie: 

• Hur påverkar varumärkescommunities på Facebook i Sverige relationer mellan 
konsument, produkt, varumärke, företag och andra konsumenter? 

• Hur påverkas svenska varumärken av varumärkescommunities på Facebook i 
Sverige? 

  



1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur svenska varumärken påverkas av varumärkescommunities 
på Facebook i Sverige. Syftet är att bidra till ny kunskap om hur relationer mellan konsument 
och produkt, varumärke, företag, samt andra konsumenter påverkas av 
varumärkescommunities på Facebook och därtill dra slutsatser om hur relationerna påverkar 
svenska varumärken. 

1.4. Förväntat kunskapsbidrag 

En förhoppning med denna studie är att bidra till ökad kunskap om varumärkescommunities i 
sociala medier och deras påverkan på konsumentrelationer och varumärken. Vikten av att 
skapa ett starkt varumärke (Aaker & McLoughlin, 2010; Kotler et al. 2008; Houng-Youl Ha, 
2011) och möjligheterna, tillika riskerna, med sociala medier som plattform gör det intressant 
ur företagssynpunkt att kunskap utökas kring varumärkespåverkan i sociala medier. Brist på 
forskning om varumärkens befintlighet i sociala medier (Laroche et al. 2013), tillsammans 
med risker och kulturella skillnader skapar även en kunskapslucka om hur varumärken 
påverkas i sociala medier vid olika förutsättningar. Genom en enkätundersökning är 
förhoppningen att skapa ytterligare förståelse för värdet av varumärkescommunities och 
därtill dra slutsatser om huruvida det är fördelaktigt för företag att prioritera sina 
marknadsinsatser till varumärkescommunities. Vi hoppas således att det förväntade 
kunskapsbidraget kan komma till användning för företag som söker möjligheter att påverka 
sitt varumärke och att studien samtidigt bidrar till nya teoretiska perspektiv för vidare 
forskning. 

1.5 Avgränsningar 

För att få ämnet i en studie hanterbart är det viktigt med avgränsningar och ju kortare tid man 
har till sitt förfogande desto snävare måste ämnet göras (Ejvegård, 2003). Denna studie 
bygger på relationer mellan konsumenter, företag och produkter i varumärkescommunities i 
sociala medier. För att göra ämnet i denna studie hanterbart har avgränsningar gjorts. 
Undersökningen avgränsas till att endast undersöka svenska konsumenter och svenska 
varumärken. En utökad undersökning med flera olika kulturer skulle kunna ha gett ytterligare 
bidrag till kunskap om varumärkescommunities påverkan på konsumentrelationer och 
varumärken. För att kunna dra samma slutsatser som Laroche et al. (2013) bör flera olika 
plattformar för varumärkescommunities inkluderas i undersökningen. I denna uppsats 
avgränsas plattformar för varumärkescommunities till Facebook. Ingen avgränsning görs 
gällande ålder då vi inte funnit någon forskning som tyder på att påverkan på 
konsumentrelationer, varumärkestillit eller varumärkeslojalitet varierar mellan olika 
åldersgrupper eller kön. 
 
Denna studie utgår från Laroche et als. (2013) slutsatser om att en positiv påverkan på 
konsumentens relation till produkt, varumärke, företag och andra konsumenter leder till ökad 
varumärkestillit och varumärkeslojalitet. En undersökning huruvida relationerna påverkar 
varumärkestillit och huruvida varumärkestillit påverkar varumärkeslojalitet inkluderas inte i 
denna uppsats. Den empiriska undersökningen avgränsas således till att undersöka hur 
varumärkescommunities på Facebook påverkar de olika konsumentrelationerna.  
 
För att ge en heltäckande bild av påverkan på varumärkeskapitalet kan det anses lämpligt att 
undersöka flera påverkansfaktorer utöver varumärkeslojalitet. Aaker & Joachimstahler (2000) 



anger att dessa är varumärkeskännedom, upplevd kvalitet samt varumärkesassociationer. Av 
de nämnda påverkansfaktorerna avgränsas denna studie till att endast undersöka 
varumärkeslojalitet. 
 

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Community/communities 

Den svenska översättningen av community/communities är: Nätgemenskap, nätmötesplats, 
internetbaserad sammanslutning av individer som delar samma intresse. 
(Nationalencyklopedin, 2014). 
 

1.6.2 Sociala medier 

Forskarna Kaplan & Haenlein menar att betydelsen av sociala medier är: ”A group of internet 
based applications that builds on the ideological and technological foundations of Web 2.0, 
and it allows the creation and exchange of user-generated content.” (Kaplan & Haenlein, 
2010, s. 61). 

1.6.3 Varumärke 

Enligt Grönholm (2009) kan begreppet varumärke betyda två skilda saker: 
1. Logotyp, företagssymbol, produktnamn, design mm. Detta är samma innebörd som 
engelskans trademark. 
2. Det övergripande löftet som en produkt eller ett företag förknippas med. Detta är samma 
innebörd som engelskans brand.  
 
I denna studie använder vi oss av begreppet varumärke som engelskans brand om inget annat 
anges. 

1.6.4 Varumärkescommunity/communities 

Orden varumärkescommunity/communities härstammar från engelskans Brand 
Communit(ies) och definieras som: “a specialized, non-geographically bound community, 
based on a structured set of social relations among admirers of a brand” (Muniz & O’Guinn, 
2001, s. 412). 

1.6.5 Varumärkeskapital 

Från Engelskans Brand Equity. Innebär värdet på ett varumärke från konsumentens perspektiv 
(Tiwari, 2010). 

1.6.6 Varumärkesvärde 

Ordet varumärketsvärde härstammar från engelskans Brand Value och innebär värdet på ett 
varumärke utifrån ledningens och ägarnas perspektiv (Tiwari, 2010). 
 



1.6.7 Word-of-mouth 

Det engelska begreppet word-of-mouth innebär spridningen av information från person till 
person genom tal eller skrift, dvs. mun-till-mun. 
 

1.7 Disposition 

Introduktion 
I det inledande kapitlet ges en beskrivande bakgrund om ämnet, följt av en problematisering 
och forskningsfråga. Slutligen presenteras studiens avgränsningar och syfte samt för 
uppsatsen relevanta begrepp.  
 
Metod 
I metodkapitlet presenteras vilken metodik uppsatsen bygger på, samt en diskussion om vilka 
fördelar och nackdelar de valda metoderna innebär. Uppsatsens reliabilitet och validitet 
diskuteras och avslutningsvis ges en beskrivning av materialinsamlingen. 
 
Teori 
Teorikapitlet beskriver tidigare forskning kring ämnet. Denna forskning ligger till grund för 
uppsatsen och fungerar som referens till det nyfunna empiriska material som presenteras i 
kommande kapitel. Här presenteras även hypoteser som ligger till grund för undersökningen. 
 
Empiri 
I detta kapitel presenteras den data som insamlats och empiriska metoder. 
 
Resultat 
I detta kapitel presenteras en analys av insamlad data och resultatet för hypoteserna. 
 
Slutsats 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras uppsatsens resultat för att besvara forskningsfrågan 
tillsammans med förslag för framtida forskning. 
  



2. Metod 

Metodavsnittet delas in i två delar. Detta avsnitt behandlar val av forskningsmetod, urval, 
pilotstudie, metod- och källkritik, samt etiska principer. Empirisk metod behandlas vidare i 
kapitel 4. 

2.1 Val av forskningsmetod 

2.1.1 Vetenskapssyn 
Olika synsätt inom vetenskaps- och kunskapsteori kan beskrivas av två ytterligheter, där den 
ena antar att verkligheten är objektiv och kan mätas. Den andra ytterligheten antar att 
verkligheten är subjektiv där innebörder kräver tolkning. Den första ytterligheten kallas 
positivism och den andra social konstruktivism eller konstruktionism. Ytterligheterna 
representerar olika metoder för att samla in och analysera information; deduktiv och induktiv 
ansats, samt kvantitativ och kvalitativ data (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011; Ahrne & 
Svensson, 2013).  
 
Utifrån de beskrivna synsätten finns olika forskningsfilosofier som visar forskarens 
perspektiv på utförandet av en studie. Saunders et al. (2009) framhäver vikten av att välja en 
forskningsfilosofi att utgå ifrån. Detta eftersom filosofin ligger till grund för antaganden om 
hur världen betraktas, vilket genomsyrar undersökningsstrategin och dess metoder. Saunders 
et al. (2009) beskriver fyra olika forskningsfilosofier: positivism, realism, interpretivism och 
pragmatism. Författarna beskriver att typiskt för positivismen är att utgå från tidigare teorier 
för att utveckla hypoteser. Hypoteserna testas endast mot fenomen som kan observeras och 
utan forskarens egna värderingar. Resultaten leder sedan till utveckling av teorier som sedan 
kan användas i framtida forskning. Realismen utgår också från tidigare teorier men framhäver 
att det är människans sinnen som tolkar och definierar verkligheten. Interpretivism betonar 
människor deltagande i det sociala och kulturella och lägger vikt vid att förstå skillnader 
mellan människor. Den sista forskningsfilosofin, pragmatism, är en kombination av 
interpretivism och positivism och används ofta då forskaren anser att flera forskningsfilosofier 
behövs för att kunna utföra studien på ett tillfredställande sätt (Ibid.). 
 
Denna studie utgår från tidigare forskning och skapar sedan hypoteser som prövas utan 
påverkan av författarnas egna observationer. En positivistisk forskningsfilosofi är därför mest 
lämplig. 
  



2.1.2 Ansats 
Forskningsarbetet skiljer sig åt beroende på om man arbetar med ett deduktivt eller induktivt 
angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vid den deduktiva ansatsen skaffar sig 
forskaren vissa förväntningar om den verklighet som ska undersökas genom tidigare begrepp 
och teorier. Förväntningarna jämförs sedan med verkligheten genom nyinsamlad data. Vid 
användning av induktiv ansats har forskaren inga förväntningar av verkligheten, utan startar 
med att samla in data förutsättningslöst. Efter insamlingen systematiseras och analyseras data 
ur vilken nya teorier formas (Jacobsen, 2002).  
 
Denna studie bygger på tidigare begrepp och teorier utifrån vilka hypoteser utformas. 
Uppsatsen utgår därmed från en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. 

2.1.3 Forskningsdesign 

Enligt Saunders et al. (2009) utgör forskningsdesignen den generella planen för hur 
forskningsfrågan/frågorna ska besvaras. Planen tar ursprung ur forskningsfrågan/frågorna och 
syftet och inkluderar vanligtvis val om forskningsstrategi, forskningsval och tidshorisont. Det 
finns tre olika sätt att utföra studier på: utforskande, förklarande och beskrivande. 
Utforskande studie är ett värdefullt sätt för att finna nya insikter eller för att belysa fenomen 
ur nya perspektiv. Studien är framförallt lämplig om syftet är att förtydliga förståelsen av ett 
problem. En utforskande undersökning sker i princip på tre sätt: genom litteratursökning; 
intervjuer med experter inom området; samt intervjuer med fokusgrupper. Beskrivande studier 
grundas i målet att porträttera en korrekt bild av personer, händelser eller situationer. För den 
beskrivande studien är det framförallt viktigt att ha en tydlig bild över det/de fenomen som 
ska undersökas redan innan undersökningen utförs. Förklarande studier undersöker 
orsakssamband mellan olika variabler och det primära målet är att studera situationer eller 
problem för att kunna förklara relationer mellan variabler. Metoder som används är analyser 
av kvantitativ data med stöd av statiska analysmetoder (Ibid). 
 
Syftet och forskningsfrågorna för den föreliggande studien anger att samband mellan 
varumärkescommunities och konsumentrelationer ska undersökas och det primära målet är att 
kunna förklara de olika relationerna och variablerna. Valet av studie för den föreliggande 
studien är därför mest lämpligt en förklarande studie. 
 

2.1.3.1 Tidshorisont 
 
Beroende av vilken tidshorisont som föreligger görs valet mellan en tvärsnittsstudie eller 
longitudinell studie. En longitudinell studie undersöker fenomen under en viss tidsperiod, 
vilket ger möjlighet att undersöka förändringar under tiden. En tvärsnittsstudie undersöker 
istället en stillbild, det vill säga en specifik tidpunkt, av fenomenet, vilket är det vanligaste 
valet vid högskoleuppsatser (Saunders et al. 2009). Tidshorisonten för den föreliggande 
studien är begränsad till en relativt kort period och vi anser därför att en tvärsnittsstudie är 
mest lämpad.  
 
 
 
 



2.1.3.2 Forskningsstrategi 
 
Jacobsen (2002) framhäver vidare att forskaren behöver bestämma om undersökningen ska 
vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. För kvantitativa metoder görs undersökningar 
med stöd av metoder och mätinstrument som ger siffror som svar, vilket kräver att 
respondenternas uppfattning passar helt enligt svarsalternativen (Ibid). Undersökningen 
analyseras sedan kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg. Kvalitativa 
metoder bygger på intervjuer och observationer med öppna svar som analyseras textkritiskt 
(Ahrne & Svensson, 2013). 

Uppsatsen undersöker varumärken generellt på Facebook och det finns ingen tydligt 
representerande grupp (i form av till exempel ålder, kön, eller vissa varumärken) som skulle 
kunna generaliseras för hela populationen på ett rättvisande sätt. Det blir därmed viktigt att få 
spridning av flera olika respondenter, med andra ord en större mängd respondenter. För att 
helt lämna över observationerna till respondenterna i linje med positivismen anser vi 
sammanfattningsvis att en kvantitativ enkätundersökning är den mest lämpliga metoden att 
samla in data på för denna studie. Data analyseras mest lämpligen med statistiska 
analysmetoder för att undersöka orsakssamband mellan variablerna varumärkescommunities 
på Facebook och fyra olika konsumentrelationer (Saunders et al. 2009). 
 

Enkätunderlaget baseras på frågor från tidigare undersökningar. Frågorna skapades 
ursprungligen av McAlexander et al. (2002) och modifierades sedan av Laroche et al. (2013). 
De ursprungliga frågorna var på engelska och var avsedda för varumärkescommunitites, 
respektive varumärkescommunites i sociala medier. För denna studie anpassas därför frågorna 
för att bättre passa undersökningen som endast avser Facebook och översätts även till 
svenska.  

 
För svarsalternativen används en femgradig likertskala. Ejlertsson menar att i en likertskala 
ska “skalan bestå av ett antal påståenden inom samma ämnesområde, vilka respondenterna 
skall instämma i eller ta avstånd ifrån” (Ejlertsson, 2005, s. 91). Svarsalternativen graderas 
från ”jag instämmer helt” till ”jag instämmer inte alls” och svarsalternativet ”varken eller” 
finns med för att minska risken för uteblivna svar. Enkäterna har skapats med stöd av Google 
Drive och sökandet efter respondenter har skett genom författarnas utvidgade kontaktnät på 
Facebook. 
 

2.1.3.3 Generaliserbarhet 
 
Med stöd i att Laroche et al. (2013) inte gör någon skillnad mellan varumärkescommunities i 
olika sociala medier skulle denna studie möjligtvis kunna generaliseras för fler plattformar än 
endast Facebook. Vi har inte utfört någon litteratursökning om samband eller skillnader 
mellan Facebook och andra plattformar och en sådan generalisering görs därför ej. En primär 
anledning till den föreliggande studiens syfte är möjligheten att skillnader mellan en 
amerikansk studie och en svensk studie kan leda till olika resultat. Då denna studie 
ifrågasätter om Laroche et als. (2013) resultat kan generaliseras för Sverige, är det inte 
lämpligt att generalisera den föreliggande studien till andra länder än Sverige. Med hänsyn till 
Laroche et als. (2013) generaliserande av varumärken kan denna studie lämpligen 
generaliseras till svenska varumärken i allmänhet och för svenska användare av Facebook i 
allmänhet. 



2.2 Urval 

2.2.1 Val av varumärkescommunity 
För att göra studien greppbar har undersökningsområdet för varumärkescommunities 
avgränsats till att undersöka webbplatsen och nätverket Facebook. Med mer än 845 miljoner 
användare världen över och 4,5 miljoner användare i Sverige är Facebook den största 
webbsidan för socialt nätverkande (Denti et al., 2012). Facebook valdes främst av tre 
anledningar: dess storlek, tillgänglighet samt funktionen som finns för företag och andra 
organisationer att skapa sidor (som får funktionen som varumärkescommunity) (Zaglia, 
2013). 
 

2.2.2 Urval av population och respondenter 
Populationen är alla svenska användare av Facebook. Urvalet begränsas inledningsvis till 
aktiva Facebookanvändare som gillar (dvs. följer och tar del av information från) en eller 
flera varumärkessidor. Vi har inte funnit en enskild specifik och tillförlitlig källa som kunnat 
ange könsfördelningen på Facebook i Sverige. Några av de olika källor som vi undersökt ger 
marginellt olika svar, men globalt kan antagandet göras att fördelningen är något fler kvinnor 
än män och i Sverige är fördelningen lika mellan könen (Carmichael, 2011; Facebook 2014; 
Fitzgerald, 2012; Social Bakers, 2014; Skelton, 2012). Ingen uppdelning har därför gjorts 
mellan könen i undersökningen. Vi har inte lyckats hitta någon tillförlitlig eller användbar 
information om huruvida varierande ålder eller olika varumärkesgrupper gör skillnad för olika 
varumärkespåverkande faktorer (såsom varumärkeslojalitet eller varumärkestillit). I studien 
görs därför ingen uppdelning av ålder eller olika varumärken innan undersökningen. För att få 
ett representativt urval av population är undersökningens mål således att få en jämn 
könsfördelning och stor åldersspridning. 

2.3 Pilotstudie 

Ejlertsson (2005) förklarar att syftet med en pilotstudie är att få reda på om respondenterna 
tolkar frågor och svar likadant som konstruktören. Pilotstudien delas med fördel in i två 
etapper, där en första provundersökning görs med en mindre grupp människor. Efter 
korrigering av enkäten görs en andra provundersökning med helt utomstående personer som 
besvarar och ger synpunkter på formuläret (Ibid).  
 
Enkätformuläret till denna studie testades först på ett fåtal personer, vilket ledde fram till att 
några frågor justerades för att bli mer tydliga. En andra undersökning utfördes med 
slumpmässiga personer i en galleria i Södertälje Centrum. Inga nya reflektioner gällande 
frågorna framkom vid det andra tillfället. Däremot visade det sig att det var några 
respondenter som inte ansåg sig följa någon sida skapad av ett företag, dvs. ett 
varumärkescommunity, på Facebook. Detta innebar att de inte kunde svara på 
enkätformuläret. Eftersom denna studie endast avser att undersöka varumärkescommunities 
på Facebook, samtidigt som den utgår från en tidigare enkät, valde vi att ändå behålla 
förutsättningen att respondenter måste följa minst en sådan sida på Facebook för att få delta i 
undersökningen. 
 
 



2.4 Metod- och källkritik 

Materialinsamlingen av tidigare forskning inleddes med artikelsökningar via Blekinge 
Tekniska Högskolas biblioteks sökmotor med sökord som Brand, Brand Loyalty, Brand 
Value, Brand and Relationships, Customer Relationships, Social Media, Facebook och Web 
2.0. Materialinsamlingen inkluderade därefter litteratur, vetenskapliga artiklar och inspelade 
seminarier. Bortsett från den tryckta litteraturen har BTHs databaser och Google Scholar 
utgjort de primära baserna för studiens sökningar. Vi har haft vissa svårigheter att hitta 
material för statistik på Facebook, vilket försvårat urvalsprocessen i vissa hänseenden. Vi 
antog tidigt under studiens gång att statistik över bland annat könsfördelning skulle vara 
lättillgängligt, vilket vi ångrar i efterhand. 
 
Det är viktigt att använda sig av källor som är tillförlitliga (Vetenskapsrådet, 2011). Källor till 
teorin består därför uteslutande av facklitteratur och journalartiklar. Uppsatsen berör relativt 
moderna ämnen och vissa källor (Aaker, 1991, 1996; Farquhar, 1990; och Tuominen, 1999) 
kan anses föråldrade. Dessa källor används dock framförallt till grundläggande modeller och 
fakta som fortfarande är aktuella och som stöds av andra sekundärkällor i teorin.  
 
Tillförlitligheten hos och användarbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten anges av 
reliabiliteten. Eftersom forskaren själv konstruerar mätinstrumentet föreligger risken att 
mätinstrumentets pålitlighet blir låg (Ejvegård, 2003). Ejvegård lyfter fram fyra metoder för 
att testa reliabiliteten vid enkätundersökningar: återtestning, halveringsmetoden, 
parallellmetoden och kontrollfrågor. 
 
Validitet betyder giltighet och innebär att man verkligen mäter det som avses att mätas. 
Validitetsprövning är svårare än reliabilitetsprövning. Reliabilitetsprövning innebär en 
noggrannhet i undersökningen och kan strängt taget endast ske om man har något annat mått 
på det man mäter att jämföra med. Avslutningsvis kan det konstateras att låg reliabilitet 
innebär låg validitet, men hög reliabilitet garanterar inte hög validitet (Ibid). 
 
Metoder för att höja reliabiliteten och validiteten har begränsats av den tidsram som fanns för 
denna studie. För att åstadkomma högre reliabilitet och validitet skulle flera metoder, så 
kallad triangulering (Bell, 2010), kunna ha använts. Vi har istället försökt att nå reliabilitet 
och validitet genom att utgå från enkätfrågor från en tidigare undersökning (Laroche et al., 
2013). Frågorna har dock anpassats till viss grad för att gälla Facebook som beroende variabel 
och inte varumärkescommunities som användes i den nämnda undersökningen. Frågorna har 
även översatts från engelska till svenska, vilket leder till risken att respondenternas tolkningar 
inte blir desamma som i undersökningen av Laroche et al. (2013). 
 
Att den undersökning som vi utgått från är amerikansk kan också utgöra risker för att frågorna 
uppfattas annorlunda av respondenterna i den föreliggande studien. Anledningen till detta är 
exempelvis de kulturella skillnader som tidigare beskrivits (Zhan, 1999). Den amerikanska 
studien kan antas ha varit anpassad för att just amerikanska respondenter skulle uppfatta 
enkätfrågorna på ett korrekt sätt och frågorna skulle därmed kunna uppfattas på andra sätt i 
Sverige. Vi valde att inte ändra frågor med hänsyn till detta då det framstod som komplicerat 
att definiera vilka kulturella skillnader som skulle kunna påverka tolkningen av enkätfrågorna 
och hur. Samtidigt ville vi inte riskera att ändra frågorna i enkätunderlaget på ett sätt som inte 
motsvarade förutsättningarna i Customer Centric modellen på ett rättvisande sätt. 
 



För att kunna skapa ytterligare djupare förståelse för relationerna mellan kund, företag, 
produkt och andra kunder i ett varumärkescommunity skulle kvalitativa intervjuer eller öppna 
frågor i enkäterna kunna ha använts. Avslutningsvis skulle en mer omfattande 
enkätundersökning kunna ha bidragit till fler, djupare insikter och starkare kredibilitet. 
Uppsatsens resultat bör beaktas med ovanstående metod- och källkritik i åtanke. 
 

2.5 Etiska forskningsprinciper 

Vetenskapsrådet (2002) framhäver två olika krav för forskning; forskningskravet som ska 
säkerställa att forskning bedrivs i rätt syfte, håller hög kvalitet och inriktas på väsentliga 
frågor; och individsskyddskravet som ska skydda individer mot otillbörlig insyn, 
förödmjukelse, kränkning samt fysisk och psykisk skada. Individsskyddskravet ligger till 
grund för fyra etiska forskningsprinciper: 

1. Informationskravet anger att: “forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

2. Samtyckeskravet anger att: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

3. Konfidentialitetskravet anger att: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

4. Nyttjandekravet anger att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
 
Utöver de etiska forskningsprinciperna ger Vetenskapsrådet (2011, s. 12) följande 
övergripande rekommendationer: 
1. Du ska tala sanning om din forskning. 
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering. 
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

För att beakta Vetenskapsrådets etiska principer och rekommendationer har följande åtgärder 
utförts: En sammanfattning om studien syfte har delgivits till samtliga respondenter, 
deltagandet i undersökningar har varit helt valfri och anonym samt att uppgifter som kan 
särskilja specifika personer åt har exkluderats i enkäterna. Vi har avslutningsvis arbetat 
genomgående med att följa rekommendationerna under det löpande arbetet av studien. 

 
 
 



 

3. Teori 

3.1 Varumärken 

 
Farquhars resonemang rörande varumärken lyfter fram att: “Ett varumärke är ett namn, 
symbol, design eller märke som förhöjer värdet av en produkt utöver dess funktionella syfte” 
(Farquhar, 1990, s. 7). Skillnaden mellan en produkt och ett varumärke är att produkten är 
tillverkad medan varumärket är skapat. Ett varumärke existerar genom att det kommuniceras 
och definieras därmed av konsumenternas uppfattning om varumärket. Det utgör den starkaste 
länken mellan erbjudande och konsument och är därmed den viktigaste komponenten i 
relationen mellan konsumenter och företag (Lane et al. 2011; Kotler et al. 2008).  
 
Enligt Kotler et al. (2008) representerar varumärket, utöver konsumentens uppfattning, även 
dennes känsla för en produkt/tjänst och innefattar därmed allt som varumärket betyder för 
konsumenterna. Styrkan i ett varumärke utgörs av konsumenternas uppfattning av varumärket 
och utmaningen i att skapa ett starkt varumärke blir således att få önskade tankar, känslor, 
bilder, uppfattningar osv. relaterade till varumärket (Keller, 2001). Lane et al. (2011) förklarar 
att det är förtrolighet, förtroende och image som vidmakthåller ett varumärke. 
 
Kotler et al. (2008) förklarar att marknadsförare måste positionera sitt varumärke mot sina 
kunder, vilket de kan göra på olika nivåer. På den lägsta nivån positionerar man sig med 
särskilda attribut (t.ex. den snabbaste bilen), vilket anses vara ett lättare element för 
konkurrenter att efterlikna. Nästa nivå utgörs av de fördelar som varumärket har för kunderna. 
De starkaste varumärkena berör kundernas tyckande och värderingar på ett djupt 
känslomässigt plan: det säger något om köparens värderingar och projicerar även en 
personlighet. Detta visar på att ett varumärke är komplext och författarna menar att om ett 
företag bara ser sitt varumärke som ett namn så missar man hela poängen med att ha ett 
varumärke (Ibid). 
 
Varumärken ses som bestående tillgångar för företagen och anses ofta vara viktigare och mer 
värda än företagets anläggningstillgångar (Kotler et al. 2008). För att illustrera vikten av ett 
starkt varumärke ger Aaker & McLoughlin (2010) exempel på företagen Google och BMW, 
där varumärket står för mer än 70% av värdet på företaget. Keller (1993) förklarar även att 
positiva kundassociationer av ett varumärke generellt är starkare och mer hållbara än dem av 
en produkt, förutsatt att tillräckliga investeringar görs i ändamålsenlig varumärkeshantering. 
Ett varumärke tillåter ett företag att konkurrera på marknaden för produkter eller tjänster och 
det framställer en värdering av marknadsstrategin. Därför är det strategisk avgörande att 
utveckla, förfina och ha inflytande över varumärkets tillgångar (Aaker & McLoughlin, 2010). 
 
Värdet på ett varumärke delas generellt in i två begrepp. Det första: varumärkesvärde, innebär 
värdet från ledningens och ägarnas perspektiv. Det andra: varumärkeskapital, innebär värdet 
utifrån kundens perspektiv (Tiwari, 2010). 
 
 
 
 
 



 

3.2 Varumärkeskapital 

Aaker och Joachimstahler (2000) definierar varumärkeskapital som varumärkets tillgångar 
(eller skulder) länkade till varumärkets namn och symbol som adderar (eller subtraherar) till 
en vara eller tjänst. Houng-Youl Ha ger ytterligare förklaring rörande varumärkeskapital: ”In 
other words, brand equity represents the degree to which a brand’s name alone contributes 
value to the product or service” (Houng-Youl Ha, 2011, s. 33). När varumärket är fördelaktigt 
för kunden så anses varumärkeskapitalet vara positivt och således även negativt vid motsatsen 
(Tiwari, 2010). 
 
Ett starkt varumärke har ett högt varumärkeskapital och förklarar den positiva effekt som 
uppstår när kunden väljer en viss produkt beroende av vilket varumärke den har. 
Varumärkeskapitalet är högre när kundlojaliteten är hög och namnet är välkänt i kombination 
med att kvaliteten uppfattas som hög när man når ut till kunderna. Ett mått på 
varumärkeskapital är i vilken grad kunderna är villiga att betala mer för ett visst märke 
framför ett annat. Det primära målet för företag är sammanfattningsvis att öka tidsrymden 
under vilken kunderna är lojala, vilket de gör med hjälp av sitt varumärke (Kotler et al. 2008).  
 
Varumärkets tillgångar kan vidare delas in i fyra dimensioner: varumärkeskännedom, upplevd 
kvalitet, varumärkesassociationer och varumärkeslojalitet. Dessa dimensioner fungerar som 
guider för varumärkesutveckling, management och mätning (Aaker & Joachimstahler, 2000). 

 
Figur 1: Brand Equity Model (Aaker & Joachimstahler, 2000, s. 17). 

 

3.2.1 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är en ofta underskattad tillgång som har visat sig påverka 
uppfattningar och smak. Människor gillar saker de känner igen och har lättare att få en positiv 
attityd till sådant som känns familjärt (Aaker & Joachimstahler, 2000). Varumärkeskännedom 
kan skapa flera konkurrensfördelar då det påverkar kundens utvärdering av ett varumärke och 
i vissa fall driver beslutsfattande. Igenkänning av ett varumärke kan även visa på viktiga 
attribut såsom närvaro, hängivenhet och substans (Aaker & McLoughlin, 2010). 
 
 
 



 

3.2.2 Upplevd kvalitet 

Tuominen (1999) definierar den upplevda kvaliteten som kundens uppfattning av den 
övergripande kvaliteten av ett varumärke jämfört med andra alternativ. Den upplevda 
kvaliteten är viktig på flera sätt; den ger en västenlig anledning för kunder att vilja köpa; 
möjlighet att sätta ett högre pris; gynnar distribution genom att påverka återförsäljare och 
distributörer (Ibid). Aaker och Joachimstahler (2000) förklarar att den upplevda kvaliteten 
även influerar varumärkesassociationer på flera sätt, samtidigt som den har bevisad effekt på 
lönsamhet. 

3.2.3 Varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationer kan vara vad som helst som kopplar ihop kunden med varumärket, 
såsom bilder, produktattribut, symboler eller varumärkespersonlighet. En viktig del av 
varumärkeshantering är att bestämma vilka associationer som ska utvecklas, för att sedan 
skapa program som kopplar dessa till varumärket (Aaker & Joachimstahler, 2000). 
Produktattribut som gagnar kunden är de mest relevanta associationerna, eftersom de skapar 
anledningar för att konsumera och är därmed en grund för varumärkeslojalitet (Aaker & 
McLoughlin, 2010). 

3.2.4 Varumärkeslojalitet 

Aaker och Joachimstahler (2000) förklarar att varumärkeslojaliteten är hjärtat i varje 
varumärkes värde och att det grundläggande konceptet är att öka storleken och intensiteten i 
varje lojalitetssegment. Författarna (ibid.) förklarar vidare att ett varumärke med en liten men 
intensiv lojal kundbas kan ha ett signifikant varumärkeskapital. Varumärkeslojaliteten 
reflekterar även sannolikheten att en kund byter till ett annat varumärke, speciellt då en 
produkt eller dess pris förändras (Tuominen, 1999). 
 
Konkurrenter kan möjligtvis duplicera eller överträffa en produkt eller tjänst, men de måste 
fortfarande lyckas få kunden till att byta varumärke. Varumärkeslojalitet, eller motståndet till 
att byta, kan grundas i enkel vana, byteskostnader, eller preferens (att kunden genuint gillar 
varumärket) (Ibid). Innehavet av en lojal kundbas leder till enorma och långvariga 
konkurrensfördelar. För det första minskar marknadsföringskostnaderna eftersom befintliga 
kunder är relativt lätta att behålla, samtidigt som det är billigare att göra nuvarande kunder 
nöjda jämfört med att försöka få andra kunder att byta varumärke (Aaker & McLoughlin, 
2010; Tuominen, 1999). För det andra utgör den lojala kundbasen en viktig inträdesbarriär för 
nya konkurrenter, som måste använda resurser för att locka iväg kunderna och därmed göra 
en mindre förtjänst vid inträdet. För det tredje leder en lojal kundbas till att stärka bilden av 
ett varumärke som accepterat, framgångsrikt och bestående, vilket gör det mer attraktivt för 
nya kunder. Slutligen ger varumärkeslojaliteten företaget mer tid att kontra om en konkurrent 
kommer med en bättre vara eller tjänst. En hög varumärkeslojalitet leder således till att 
företaget kan tillåta sig själv att ha en mindre riskfylld strategi (Aaker & McLoughlin, 2010).  
 
Tiwari (2010) förklarar även att varumärken med god kundlojalitet genomgående genererar, 
maximerar och ökar tillväxt för kassaflöden genom att (utöver ovanstående fördelar) skapa ett 
prispremium som skapar förutsättningar till att öka försäljningspriset. 
 



En väg till att öka kundlojaliteten är att stärka relationen mellan konsument och varumärke 
menar Aaker (1996). Aaker (1991) identifierar fem nivåer av lojalitet som rangordnas från: 
ingen varumärkeslojalitet - priskänslig till hängiven köpare (se Figur 2). Styrkan för 
varumärkeslojaliteten representeras av antalet kunder och hur högt de är i pyramiden. Varje 
steg representerar även olika typer av kundbeteenden: 
 

 
Figur 2: Aakers kundlojalitetspyramid (Aaker, 1991, s. 40) med tillägg från (EURIB, 2009). 

 
1. Längst ner finns den illojala kunden som köper varan eller tjänsten av slump och som 
lättvindigt väljer andra varumärken. Det primära initiativet för att flytta denna kund till nästa 
steg i pyramiden är insatser för att öka varumärkeskännedomen (European Institute for Brand 
Management, 2009). 
 
2. Steg två representerar en nöjd kund som oftast köper varan eller tjänsten av vana. Kunden 
ser inga anledningar till att byta till ett annat varumärke, men kan lätt göra det om problem 
uppstår med det befintliga varumärket. Det primära initiativet för att flytta denna kund till 
nästa steg i pyramiden är att försöka öka tröskeln till andra varumärken och att förstärka 
kundens syn på det egna varumärket (European Institute for Brand Management, 2009). 
 
3. Det tredje steget representerar en nöjd kund som är motvillig till att byta varumärke på 
grund av byteskostnader (kostnader i form av tid eller finansiella utgifter) eller på grund av 
känslan att kvaliteten skulle försämras efter ett byte). Det primära initiativet för att flytta 
denna kund till nästa steg i pyramiden är insatser för att påverka den upplevda kvaliteten 
(European Institute for Brand Management, 2009). 
 
4. Det fjärde steget representerar en kund som är entusiastisk över varumärket och vars 
preferenser främst grundas i de känslomässiga fördelar som varumärket ger upphov till. 
Denna känslomässiga koppling kan stärkas ytterligare genom att länka associationer eller 
upplevelser till varumärket (European Institute for Brand Management, 2009). 
 



5. Det sista steget representerar en hängiven och lojal kund som är stolt över varumärket. Det 
sista steget lyfter fram att varumärket har en viktig roll i kundens vardagliga liv och att det 
finns en nära koppling till kundens egna värderingar. Exempel på sådana hängivna kunder 
finns hos bland andra Harley-Davidson och Apple. Det bästa sättet för att bibehålla kunder i 
denna nivå av lojalitet är genom att belöna deras lojalitet. Exempel kan vara att belöna kunden 
genom ett belöningsprogram eller att ge kunden förtur vid exklusiva utgåvor (European 
Institute for Brand Management, 2009). 
 

3.3 Varumärkescommunities i sociala medier 

Ett community är en internetbaserad gemenskap av individer med gemensamt intresse 
(Nationalencyklopedin, 2014). Den väsentliga skillnaden mellan ett community och ett 
varumärkescommunity är den senares kommersiella karaktär, samt dess medlemmars 
gemensamma intressen för ett varumärke (Zaglia, 2013). Bagozzi och Dholakia definierar 
varumärkescommunities som: ”a specialized, non-geographically bound community, based on 
a structured set of social relations among admirers of a brand” (Bagozzi & Dholakia, 2006, s. 
45). Några exempel på sådana varumärkescommunities är Apple’s Mcintoshanvändargrupp, 
Volkswagenförare och Harley-Davidsons motorcykelägargrupp (Ibid). 
 
Bagozzi och Dholakia (2006) förklarar att det har visat sig vara effektivt att skapa 
varumärkescommunities av två anledningar. För det första är inte varumärkescommunities 
utsatta för en viss problematik som ökat kring traditionella marknadsföringsmetoder. 
Författarna ger exempel på att konsumenter i ökande grad utvecklar ett motstånd för 
direktreklam, samtidigt som stora reklamkampanjer i flera fall blivit ineffektiva och otydliga. 
Varumärkescommunities är istället platser där varumärkeslojalitet ofta uttrycks och frodas 
och där känslomässiga kopplingar till varumärket växer hos konsumenterna. För det andra går 
varumärkescommunities i linje med den ökande influensen från konsumenter, vilket 
uppmuntrar företag att behandla sina kunder mer som partners och att alltmer utnyttja 
kundernas kompetenser på ett sätt som gynnar bägge parter. Bakom synen på de beskrivna 
fördelarna hos varumärkescommunities finns antagandet att skapandet av relationer mellan 
liktänkande konsumenter leder till en starkare koppling till varumärket och därmed en ökad 
lojalitet (Ibid). Bagozzi och Dholakia (2006) påpekar dock att även om några studier har visat 
stöd för detta antagande så saknas detaljerad förståelse om de sociala och psykologiska 
variabler som leder företags kunder till deltagande i varumärkescommunities. Författarna 
förklarar vidare att forskning inte kunnat särskilja tydligt mellan varumärkescommunities och 
andra communities. En av de unika företeelserna på varumärkescommunities i sociala medier 
är dock konsumenter som är aktiva utan att vara varumärkesentusiaster eller särskilt lojala till 
varumärket. Aktiviteten grundas ofta istället av andra anledningar, såsom möjligheter till 
exklusiva erbjudanden, rabatter och speciella event (Park & Youn-Kyung, 2014).  
 
Laroche et al. (2013) förklarar att varumärkescommunities i sociala medier utgörs av två 
koncept: social media och varumärkescommunity. Författarna förklarar vidare att innehåll i 
sociala medier inte konsumeras passivt, utan produceras, delas och konsumeras genom att 
användarna aktivt genererar innehåll, vilket skapar sociala nätverk.   
 
Inom sociala nätverk kan olika undergrupper skapas med inriktning på ett speciellt ämne. Den 
största plattformen är Facebook med mer än 955 miljoner användare (Laroche et al. 2013) och 
på Facebook motsvaras undergrupperna av så kallade Sidor, där personer eller organisationer 
som företag och artister skapar och anpassar sidan efter eget tycke. Dessa sidor utgör 



varumärkescommunities där Facebookanvändare kan bli aktiva genom att klicka på en gilla-
knapp, vilket förutom inträde till sidan aktiverar uppdateringar som visas i användarens 
personliga nyhetsflöde (Zaglia, 2013).  
 
Wallace et al. (2014) beskriver att antalet följare av en Facebooksida, antalet delningar av 
poster och antalet kommentarer visar på engagemang för ett varumärke. De personer som 
följer en varumärkessida spenderar fem gånger så mycket på det följda varumärket jämfört 
med de som inte följer sidan. Personer som följer en varumärkessida har fler vänner på 
Facebook och är även mer benägna att interagera kring olika aktiviteter, likväl mer benägna 
att dela vidare information (ibid). 
 
Enligt Laroche et al. (2013) är det en pågående debatt om varumärkens befintlighet i sociala 
medier. Den ökade populariteten och tillgängligheten av communities kopplar samman fler 
människor och företag, vilket lett till att många förespråkar att företag ska vara aktiva på 
sociala medier. Författarna illustrerar samtidigt en annan syn på varumärken som inkräktare, 
där åsiktstagarna förespråkar sociala medier som något endast skapat för människor (ibid). 
 
Bambauer-Sachse och Mangold (2011) förklarar att internets utveckling har lett fram till en 
mer allmänt förekommande Word-Of-Mouth kommunikation. De förklarar vidare att Word-
Of-Mouth har större påverkan på kunders influenser och beteenden än andra 
kommunikationskällor, samtidigt som kunder löper större risk att bli utsatta för negativa 
åsikter om produkter än positiva när de besöker plattformar i sociala medier. Detta eftersom 
missnöjda personer har en större tendens att dela med sig av sin åsikt jämfört med personer 
som är nöjda. Författarna poängterar ytterligare att kunder tenderar att söka efter negativa 
åsikter om ett varumärke för att skaffa sig ett omdöme då de negativa åsikterna anses vara 
mer informativa och diagnostiserande och därmed mer värda än positiva åsikter. Den negativa 
kommunikationen som sker genom Word-Of-Mouth kan därmed, enligt författarna, vara 
skadlig för företag och få starka effekter på kunders uppfattning om varumärket. Att skapa ett 
varumärkescommunity ger således inga garantier för att ett varumärke påverkas positivt och 
om kunderna inte är nöjda med communityt, eller om det blir en plats för mer negativa än 
positiva åsikter, så kan det istället få direkt motsatt effekt och skada varumärket (Ibid). 
Spenner och Freeman (2012) förklarar att många företag har ökat kommunikationen mot 
konsumenter som ett steg att nå ökad varumärkeslojalitet, vilket resulterat i att konsumenter 
istället känner sig överväldigade av information och får ett minskat intresse för varumärket. 
Författarna framhäver att konsumenter inte vill inleda relationer med företag eller varumärke. 
Kunderna vill egentligen endast få stöd för att fatta rätt beslut inför ett köp (Ibid). 
 
Davis et al. (2014) framhäver olika motiv och karaktärsdrag som ligger bakom konsumtion i 
communities i sociala medier. Forskarna förklarar bland annat att konsumtionen 
karaktäriseras av uppfyllandet av konsumenters funktionella, känslomässiga, sociala och 
relationsmässiga behov. Sociala medier har lett till att fokus ändrats från abstrakt 
varumärkeskommunikation till nära och personlig interaktion och för konsumenter kan detta 
leda till känslan av personlig samhörighet med personerna bakom varumärken. Enligt 
forskarna är motiven bakom de relationsmässiga behoven att (1) konsumenter vill inkluderas i 
skapandet av säljerbjudanden, (2) att konsumenter söker efter personlig 
varumärkesinteraktion, samt att (3) konsumenter vill känna de riktiga personerna bakom 
varumärket. De sociala behoven motiveras av att (1) konsumenter vill utbyta erfarenheter, (2) 
att konsumenter blir tillgivna communityt, (3) sammankoppling med andra konsumenter, (4) 
samt social interaktion (ibid). 
 



En studie som utförts kring sociala medier och varumärkeslojalitet framhäver att förmånliga 
kampanjer är de viktigaste drivarna för varumärkeslojalitet i sociala medier. Efter 
kampanjerna följer innehållets relevans, populariteten av innehållet hos vänner, befintlighet 
på flera olika sociala medier, samt tillhandahållandet av applikationer (Erdogmus & Cicek, 
2012).  

3.4 Customer Centric modellen 

McAlexander et al. (2002) utvecklar i artikeln Building Brand Community en äldre modell för 
varumärkescommunities, där den tidigare bestod av tre delar: konsument-konsument-
varumärke. Den ursprungliga modellen utvecklades av Muniz & O’Guinn (2001). 
McAlexander et al. (2002) drog slutsatsen att konsumenter, utöver att värdesätta relationer till 
varumärket i sig, även värdesätter relationer till de som äger och hanterar ett varumärke. Detta 
gör relationssambanden komplexa och sammankopplade med både varumärket, produkten, 
företaget/marknadsföraren och andra konsumenter. Modellen, som ursprungligen benämns 
Customer Centric Model (Figur 3), utgår även från att konsumenten är fokuspunkten. Detta 
gör att existensen och meningsfullheten i ett varumärkescommunity utgörs av konsumentens 
upplevelser snarare än att dessa upplevelser endast kretsar kring varumärket (Ibid.) 
 
 
 

 
Figur 3: Customer Centric Model (Laroche et al. 2013, s. 77). 

 
 



McAlexander menar att: “Ett community utgörs av dess enheter och relationerna dem 
emellan” (McAlexander, 2002, s 38). 
 
Laroche et al. (2013) förklarar att ett varumärkescommunity i sociala medier består av enheter 
som varumärke, konsument, företag och social media, vilka utgör plattformen för 
communityts existens. Genom interaktioner mellan marknadsföraren/företaget och 
medlemmarna i communityt stärks de olika elementen i Customer Centric modellen. Laroche 
et al. (2013) förtydligar hur sociala medier kan antas ha samma interaktioner som ett 
varumärkescommunity. Författarna menar att när en användare är aktiv på ett varumärkes sida 
genom att kommentera, dela upplevelser, interagera med marknadsförare, eller ställa frågor 
om varumärket, så deltar användaren i nätverket. Eftersom varumärkescommunities bidrar till 
spridning av information i användarnas intresse så ges förutsättningar för att stärka banden 
mellan användarna. Författarna drar slutsatsen om att varumärkescommunities förenar 
modellens alla delar, dvs. relationer mellan konsumenter och varumärke, företag och andra 
konsumenter (Ibid). 
 
Laroche et al. (2013) använde Customer Centric modellen för att undersöka olika 
varumärkescommunities i sociala medier och hur de påverkade modellens olika element 
(vilka författarna innefattar relationer mellan huvudkonsument och varumärke, produkt, 
företag/marknadsförare och andra konsumenter) och varumärkeslojalitet. Författarna visade 
att ett varumärkescommunity i sociala medier binder samman elementen i Customer Centric 
modellen genom att skapa fördelar för sina medlemmar, facilitera informationsspridning och 
stärka konsumenters relationer till varandra.  
 
Laroche et al. (2013) stärker tidigare teorier om att varumärkescommunities i sociala medier 
har positiv påverkan på varumärkeslojalitet genom att påverka de beskrivna relationerna. 
Författarna förklarar att detta sker genom att de stärkta relationerna påverkar 
varumärkestilliten som i sig har direkt påverkan på varumärkeslojaliteten. Även Chiu et al. 
(2010) framhäver varumärkestillitens positiva påverkan på varumärkeslojalitet. Ba (2001) 
förklarar att tillit framförallt är viktigt ur två aspekter: när det finns en osäkerhet och risk 
kring en transaktion och när information kring en produkt eller ett varumärke är otillräcklig. 
 
 

Figur 4: Samband mellan varumärkescommunity och konsumentrelationer, varumärkestillit och varumärkeslojalitet 
(Laroche et al. 2013, s. 80). 



 

3.5 Relationer i varumärkescommunities 

3.5.1 Relationen mellan konsument, produkt och varumärke 

 
Halloran menar att ”The ideal brand-consumer relationship is one that is entered into by 
choice […] that is both thrilling and dependable, and that is also based on trust: a romance” 
(Halloran, 2014, s. 5). 
 
Historiskt sett har marknadsförare främst fokuserat på produkten som nyckel för framgång 
hos konsumenter. Det underliggande antagandet har varit att kvaliteten och funktionen av 
produkten naturligt leder till konsumentens tillfredställelse (Ahlabeeb, 2007). Med 
varumärkets framväxt har relationen mellan konsument, produkt och varumärke fått mer 
uppmärksamhet och Halloran (2014) förklarar att människor inte bara konsumerar och 
interagerar med varumärken utan faktiskt inleder relationer med dem. Wyner (2003) förklarar 
att relationen förstärks när en konsument stegvis får svar på vissa frågor:  

- Vad är varumärket? 
- Tror jag att varumärket ger mig den effekt jag önskar? 
- Hur väl lever varumärket upp till de förväntade effekterna? 
- Har varumärket fördelar mot andra varumärken? 
- Är varumärket det bästa överlag? (Ibid.). 

 
Enligt Laroche et al. (2013) stärks relationer mellan konsument, produkt och varumärke när 
en konsument är aktiv på ett varumärkescommunity. Av de fyra olika relationerna som utgör 
Customer Centric modellen har relationen mellan konsument och produkt enskilt mest positiv 
påverkan på varumärkestillit. Relationen mellan konsument och varumärke är den tredje mest 
påverkande faktorn (Ibid).  
 
Varumärkescommunities på Facebook i Sverige utgör en möjlig grund för spridning av 
information och möjligheter för dess användare och ger samtidigt möjlighet att stärka 
relationer inom communityt. Relationerna mellan konsument, produkt och varumärke bör 
därför, på liknande sätt som i ett varumärkescommunity enligt Laroche et al. (2013), påverkas 
positivt. 
 
H1. Varumärkescommunities på Facebook Sverige har positiv effekt på relationen mellan 
konsument och produkt. 
 
H2. Varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv effekt på relationen mellan 
konsument och varumärke. 
 

3.5.2 Relationen mellan konsument och företag 

Relationen mellan konsument och företag kan bidra till differentiering av en produkt och leda 
till konkurrensfördelar för företaget. Genom att bland annat påverka konsumentens upplevelse 
av effektiviteten i utbytesrelationerna som uppstår med företaget kan konsumentens 
benägenhet att byta produkt minska och leda till mindre priskänslighet (Dwyer et al. 1987). 
 



Ahlabeeb (2007) utgår från ett annat perspektiv än Laroche et al. (2013) och framhäver att 
lojalitet till en produkt kommer genom att göra konsumenten lojal till företaget först. Enligt 
Ahlabeeb (2007) är den viktigaste länken mellan konsument och varumärkestillit företaget 
och inte produkten. Enligt Laroche et al (2013) stärks relationer mellan konsument och 
företag när en konsument är aktiv på ett varumärkescommunity, men till skillnad mot 
Ahlabeeb (2007) framhäver författarna att relationen till företaget den minst påverkande 
faktorn på varumärkestillit. Relationerna mellan konsument och företag bör, på liknande sätt 
som i ett varumärkescommunity enligt Laroche et al. (2013), påverkas positivt i 
varumärkescommunities på Facebook. 
 
H3. Varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv effekt på relationen mellan 
konsument och företag. 
 

3.5.3 Relationen mellan konsument och andra konsumenter 

En av de viktigaste psykologiska anledningarna för människor att delta i sociala medier och 
varumärkescommunities är behovet av att känna sig inkluderad i en social omgivning. 
Förstärkta relationer mellan konsumenter i ett varumärkescommunity stärker således 
konsumenters känsla av samhörighet. Varumärkescommunities skapar möjligheter att träffa 
mycket hängivna konsumenter och relationerna blir viktiga ur företagets perspektiv då de kan 
influera konsumenters tillfredställelse med varumärket dramatiskt (Laroche et al. 2013). 
 
Martin (2001) förklarar att andra konsumenters beteende har stor påverkan på den enskilde 
konsumentens tillfredställelse och betonar att ett missnöje med hur andra konsumenter beter 
sig kan försämra varumärkestilliten. Enligt Laroche et al. (2013) stärks relationer mellan 
konsument och andra konsumenter när en konsument är aktiv på ett varumärkescommunity. 
Av de fyra beskrivna relationerna har varumärkescommunities i sociala medier störst effekt 
på relationen mellan konsument och andra konsumenter. Efter konsumentens relation till 
produkten har relationen mellan konsument och andra konsumenter även den största påverkan 
på varumärkestillit (Ibid). Relationerna mellan konsument och andra konsumenter bör, på 
liknande sätt som i ett varumärkescommunity enligt Laroche et al. (2013), påverkas positivt i 
varumärkescommunities på Facebook. 
 
H4. Varumärkescommunities på Facebook i Sverige har positiv effekt på relationen mellan 
konsument och andra konsumenter. 
 

 



Figur 5: Utformade hypoteser 

 
 
 
  



3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Varumärkeskapitalet utgör värdet på ett varumärke ur konsumentens synpunkt. Tidigare 
forskning har visat att en av de viktigaste faktorerna för att stärka varumärkeskapitalet är 
genom att stärka varumärkeslojaliteten. Laroche et al (2013) visade att varumärkeslojalitet 
påverkas positivt genom varumärkestillit. Forskarna visade samtidigt att varumärkestillit 
påverkas positivt i varumärkescommunities i sociala nätverk genom de olika effekterna som 
communityt har på relationerna mellan konsument och produkt, varumärke, företag samt 
andra konsumenter. 
 
 
 
 
  



4. Empirisk metod 

4.1 Operationalisering 

Operationalisering innebär att man försöker översätta det abstrakta och mätbara begrepp till 
något konkret och mätbart (Körner & Wahlgren, 2012). I detta avsnitt beskrivs enkäten och de 
variabler som undersökts. Variablerna kopplas samman med hypoteserna som utformats för 
att säkerställa att enkäten mäter alla variabler.  
 
Enkäten består av totalt 17 frågor och en inledande fråga som fungerar som förutsättning för 
att delta i undersökningen. Denna fråga ber respondenten att välja en produkt vars 
varumärkessida respondenten följer på Facebook. Två av enkätfrågorna är kategoriserande 
och användes för att kunna matcha det önskade urvalet på ett bra sätt. De resterande 15 
enkätfrågorna mäter en beroende variabel (varumärkescommunities) och oberoende variabler 
(konsumentrelationer). 

4.1.1 Bakgrundsfrågor 
- Kön och ålder 

Variabeln för kön ställdes som en öppen fråga och besvarades i kvantitativ form. Variabeln 
för ålder besvarades med två alternativ: man eller kvinna.  

4.1.2 Beroende variabler 

Oberoende och beroende variabler visar på om det finns ett orsakssamband mellan variablerna 
(Körner & Wahlgren, 2012). Den beroende variabeln i denna studie är 
varumärkescommunities på Facebook. En undersökning av de oberoende variablerna kommer 
att resultera i olika grader av samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna. Enkätunderlaget utgår från enkätfrågor Laroche et al. (2013) och anpassas för 
Facebook istället för att undersöka varumärkescommunities generellt. Variabeln undersöks 
med tre enkätfrågor: 
 
- ”Följarna av den Facebooksida som jag valt gynnas av att följa sidan”. 
- ”Följarna av Facebooksidan känner gemenskap med varandra”. 
- ”Följarna är starkt knutna till andra följare av Facebooksidan”. 

4.1.3 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i denna studie består av de fyra konsumentrelationer som beskrivits 
i teoriavsnittet under rubriken ”Relationer i varumärkescommunities”. I enkäten delas 
variablerna in i 12 enkätfrågor som besvaras efter olika frågeställningar. Enkätfrågorna för de 
oberoende variablerna utgår, likt den beroende variabeln, från Laroche et als. (2013) 
perspektiv.  

 

 

 



4.1.3.1 Relation mellan konsument och produkt 
 
Litteraturstudien visar att konsumentens relation till produkten historiskt sett varit en viktig 
nyckel för att nå framgång med konsumenten ur ett företags perspektiv (Ahlabeeb, 2007). Ett 
underliggande antagande har varit att produktens kvalitet och funktion leder till konsumentens 
tillfredställelse. En positiv relation mellan konsument och produkt leder dessutom till ökad 
varumärkestillit och varumärkeslojalitet.  
 
Relationen mellan konsument och produkt undersöks med fyra enkätfrågor: 
 
- ”Jag tycker väldigt mycket om produkten som jag valt”. 
- ”Jag är stolt över produkten”. 
- ”Produkten är en högt värderad egendom för mig”. 
- ”Produkten är rolig att använda” 
 
Genom ovanstående enkätfrågor kan H1 testas. Positiva värderingar på frågorna innebär en 
god relation mellan konsument och produkt och H1 redovisar då att varumärkescommunities 
har en positiv effekt på relationen mellan konsument och produkt. 
 
H1. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och produkt. 
 

4.1.3.2 Relation mellan konsument och varumärke 
 

Litteraturstudien visar att konsumentens relation till varumärket bidrar till en förstärkning och 
differentiering mellan varumärken vilket kan leda till konkurrensfördelar. En positiv relation 
mellan konsument och varumärke leder således till ökad varumärkestillit och ökad 
varumärkeslojalitet (Laroche et al. 2013). 

Relationen till varumärke undersöks med tre frågor: 

- ”Jag uppskattar varumärkets ursprung”. 
- ”Om jag skulle köpa en ny produkt skulle jag köpa en ny produkt av samma varumärke”. 
- ”Mitt varumärke är av högsta kvalitet” 
 
H2. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och varumärke. 
  



4.1.3.3 Relation mellan konsument och företag 
 
Litteraturstudien visar att relationen mellan konsument och företag kan bidra till 
differentiering av en produkt och leda till konkurrensfördelar för företaget (Kotler et al. 2008; 
Laroche et al. 2013). Det finns olika slutsatser om till vilken grad relationen mellan 
konsument och företag påverkar varumärkestillit hos konsumenten, men forskarna är enade 
om en positiv påverkan (Ahlabeeb, 2007; Laroche et al. 2013). En positiv relation mellan 
konsument och företag leder således till ökad varumärkestillit och ökad varumärkeslojalitet 
(Laroche et al. 2013). 
 
Relationen till företag undersöks med två enkätfrågor: 

- ”Företaget förstår mina behov”. 
- ”Företaget bryr sig om mina åsikter”. 
 
Genom ovanstående frågor kan H3 testas. Positiva värderingar på frågorna innebär en god 
relation mellan konsument och företag. H3 redovisar då att varumärkescommunities har en 
positiv effekt på relationen mellan konsument och företag. 
 
H3. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och företag. 
 

4.1.3.4 Relation mellan konsument och andra konsumenter 
 
Litteraturstudien visar att relationen mellan konsument och andra konsumenter stärker 
konsumentens känsla av samhörighet (Laroche et al. 2013). Konsumenter påverkas i hög grad 
av andra konsumenters beteende och kan influeras till olika grader av varumärkestillit 
(Martin, 2001). En positiv relation mellan konsument och andra konsumenter leder till ökad 
varumärkestillit och ökad varumärkeslojalitet (Laroche et al. 2013).  
 
Relationen mellan konsument och andra konsumenter undersöks med tre frågor: 
 
- ”Jag har träffat trevliga nya människor genom min valda Facebooksida”. 
- ”Jag känner gemenskap till de andra följarna av Facebooksidan”. 
- ”Jag är intresserad av just den här Facebooksidan tack vare de andra följarna”. 
 
Genom ovanstående frågor kan H4 testas. Positiva värderingar på frågorna innebär en god 
relation mellan konsument och andra konsumenter. H4 redovisar då att 
varumärkescommunities har en positiv effekt på relationen mellan konsument och andra 
konsumenter. 
 
H4. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och andra konsumenter. 
  



4.2 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen uppgick till 100%. Enkäten strukturerades, med stöd av Google Drives 
inbyggda funktion, på ett sådant sätt så att alla frågor var tvungna att besvaras för att enkäten 
skulle kunna avslutas. Detta resulterade i inga registrerade bortfall förekom. Det innebär att 
om enkätundersökningen hade på annat sätt, exempelvis i form av utskick, hade begreppet 
bortfall fått en annan innebörd. 
 

4.3 Analysmetoder 

4.3.1 Demografisk profil och reliabilitet 

Analysen inleds med en demografisk profil med beskrivning av respondenternas kön och 
ålder. För att undersöka reliabiliteten av insamlad data presenteras därefter en beräkning av 
Cronbach’s alpha för alla variabler (Saunders et al. 2009). Ett inledande ställningstagande 
utförs om variablernas reliabilitet.  

4.3.2 Korrelationsanalys 

Testningen av hypoteserna inleds med en korrelationsanalys och denna studie använder sig av 
Pearson’s korrelation (Saunders et al. 2009). Korrelationsanalysen används för att undersöka 
styrkan på relationerna mellan variablerna. Värdet för en variabel är mellan -1 och +1. Vid 
värdet -1 rör sig de beräknade variablerna i direkt motsatt riktning, vilket innebär en negativ 
korrelation. Vid värdet +1 rör sig variablerna i exakt samma riktning, vilket innebär en 
perfekt korrelation. Vid ett värde på 0 finns ingen korrelation och variablerna är perfekt 
oberoende (Rand, 2009). För att utesluta slumpmässiga påverkningar på resultatet används ett 
signifikansvärde, även kallat p-värde, som ska vara under 5 procent för att det ska finnas 
statistisk signifikans. Även lägre p-värden kan uppstå, vilket visar på starkare statistisk 
signifikans (Körner & Wahlgren, 2006). Korrelationsanalysen visar om de utformade 
hypoteserna ska förkastas eller ej. 

4.3.3 Regressionsanalys 

Efter korrelationsanalysen genomförs en multipel regressionsanalys. Multipel 
regressionsanalys innebär en analys av variationen i den beroende variabeln med hjälp av 
flera förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2006). Multipel regressionsanalys används 
när det finns fler än en förklarande variabler och genom analysen kan effekterna av 
förändringar i de olika variablerna särskiljas. Determinationskoefficienten, vilket är måttet för 
förklaringsgraden (R2), anger vilken grad som förändringar i den beroende variabeln beror på 
förändringar i de oberoende variablerna. Hur mycket de oberoende variablerna enskilt 
påverkar den beroende variabeln anges av betavärdet (b-koefficienten) (Andersson et al. 
2007). För att undersöka om modellen i sin helhet är signifikativ utförs även ett F-test (Körner 
& Wahlgren, 2006). Regressionsanalysen ger information om vilka oberoende variabler som 
har starkast koppling till den beroende variabeln. 
  



5. Resultat 

5.1 Demografisk profil 

Totalt antal respondenter i undersökningen var 108 stycken. För att motsvara populationen, 
där könsfördelningen är jämn mellan de båda könen, samt för att kunna åstadkomma en bra 
åldersmässig spridning användes dessa variabler i enkäten. 

5.1.1 Kön 

Undersökningen omfattade totalt 108 respondenter, varav 49 kvinnor och 59 män. Detta 
motsvarar 45% kvinnor och 55% män.  
 

Tabell 5. 1: Könsfördelning 

5.1.2 Ålder 

Den yngsta respondenten var 16 år och den äldsta 59 år. Medelvärdet för deltagarna är 31,42 
och medianen 26 år. I metodavsnittet framhävdes att inga tidigare studier kunde visa på 
tillförlitliga siffror kring uppdelning av kön och ålder på Facebook. Målet var således att för 
den föreliggande undersökningen erhålla en jämn könsfördelning och en stor åldersspridning. 
Resultatet indikerar på att detta mål för respondenterna uppfyllts med en liten skillnad mellan 
könen och en relativt stor åldersspridning. 
 

Tabell 5. 2: Åldersfördelning 

 
  



5.2 Förutsättningar för analys av data 

Innan analys av enkätsvaren delades svaren in i grupper som därefter skildrar variablerna i sin 
helhet. Grupperna är Varumärkescommunity, samt de olika relationerna mellan konsument 
och Produkt, Varumärke, Företag och Andra konsumenter.   
 
För att säkerställa att grupperingen var tillförlitlig och att enkätfrågorna för respektive 
variabel mäter samma sak beräknades Cronbach’s Alpha för alla variabler. En ofta använd 
utgångspunkt är att värdet på Alpha bör överstiga 0,7 för att vara tillförlitligt (Yang & Green, 
2011). En viss oenighet finns dock bland olika forskare och Yang & Green (2011) ger 
exempel på värden under 0,7 som används vidare i analyser, framförallt då variabler med 
mindre antal enkätfrågor för varje variabel används.  
 
”There is no sacred level of acceptable or unacceptable level of alpha. In some cases, 
measures with (by conventional standards) low levels of alpha may still be quite useful.” 
(Schmitt, 1996, s. 353) 
 
Grupperna Andra konsumenter och Produkt är tillförlitliga enligt den praxis som nämndes 
ovan. Övriga grupper understiger ett värde på 0,7, vilket indikerar att de inte är tillförlitliga. 
Antal item för grupperna Varumärke och Företag är 2, respektive 3, vilket kan vara en 
bidragande orsak till de låga värdena (gruppen Produkt består av 4 item). Med den oenighet 
som finns enligt Yang & Green (2011) och Schmitt (1996) väljer vi, trots indikationer på låg 
reliabilitet, att testa alla grupper vidare i korrelationsanalysen och tar därefter ställning till om 
grupperna med låg reliabilitet ska exkluderas. 
 

Tabell 5. 3: Resultat av Cronbach’s Alpha 

 
 
  



5.3 Korrelationsanalys 

För korrelationsanalysen används Pearson’s korrelation (Saunders et al. 2009). Tabellen visar 
en positiv korrelation mellan Varumärkescommunity och samtliga variabler då dessa värden 
är större än 0, vilket påvisar indikationer för stöd för samtliga hypoteser. Skulle värdet vara 0 
eller mindre skulle ingen eller en negativ relation finnas mellan den beroende och de 
oberoende variablerna. Den högsta korrelationen finns hos variabeln Andra konsumenter, med 
ett värde på 0,535. Detta kan tyda på att de relationerna som påverkas mest av 
varumärkescommunities är de mellan konsument och andra konsumenter. Variabeln Företag 
korrelerar mer med Varumärkescommunity (0,462) jämfört med Produkt (0,386) och 
Varumärke (0,349). Korrelationen är även hög mellan variablerna Produkt och Varumärke 
vilket kan visa på att de har en nära relation och därmed påverkar varandra positivt. De 
språkliga skillnaderna som diskuterats i metodavsnittet kan även ha försvårat förmågan för 
respondenterna att särskilja på begreppen produkt och varumärke, vilket lett till 
respondenterna svarat lika på dessa frågor. 
 

Tabell 5. 4: Resultat av Pearson’s korrelation för samtliga variabler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Hierarkisk regressionsanalys 

Genom regressionsanalysen mäts samband och styrka mellan Varumärkescommunity och 
samtliga oberoende variabler, vilket gör att de olika hypoteserna kan testas. Inledningsvis 
testas hela modellen med alla variabler. Ur Tabell 5.5 illustreras förklaringsgraden R2 som 
anger att samtliga variabler står för 45,1% av förklaringsgraden (Andersson et al. 2007). 
Sambanden mellan Varumärkescommunity och de olika konsumentrelationerna utgör således 
45,1% av förändringarna i Varumärkescommunity. 

Tabell 5. 5: Signifikans av modell 1. 

 
F-värdet (Körner & Wahlgren, 2006) i Tabell 5.6 visar på signifikans för modellen och en 
påverkan kan således visas. 
 
 

Tabell 5. 6: Signifikans hos modell 1 

 
De oberoende variablerna analyseras därefter enskilt för att säkerställa vilka variabler som har 
ett signifikant samband med Varumärkescommunity. Värdet för Sig. i Tabell 5.7 ska vara 
lägre än 0,05 för att ett signifikant samband ska föreligga. Är värdet större än 0,05 kan ingen 
statistisk signifikans påvisas, vilket leder till att den relevanta hypotesen förkastas. 
Variablerna Varumärke och Företag hade låg reliabilitet enligt Cronbach’s Alpha och Tabell 
5.7 illustrerar att inget signifikant samband med Varumärkescommunity kan fastställas (Sig. 
värden är 0,914 respektive 0,101). Variablerna Produkt och Andra konsumenter har värden 
under 0,05 (0,003 för Produkt och 0,000 för Andra konsumenter) och visar därmed på 
signifikans. 
 



Tabell 5. 7: Betavärde hos variablerna i modell 1 

 
En regressionsmodell genomförs utan de uteslutna variablerna Varumärke och Företag för att 
undersöka skillnader i förklaringsgraden. Detta för att se hur mycket de uteslutna variablerna, 
respektive inkludera variablerna förklarar förändringar i den beroende variabeln. F-testet i 
Tabell 5.8 visar på signifikans för modellen som endast inkluderar de signifikanta variablerna 
Produkt och Andra konsumenter och en påverkan kan således visas. 
 

Tabell 5. 8: Signifikans hos modell 2 

 
Tabell 5.9 visar att förklaringsgraden för den nya modellen är R2 = 0,434 vilket innebär att 
grupperna Produkt och Andra konsumenter förklarar 43,4% av sambandet med 
Varumärkescommunities (Andersson et al. 2007). Modellen som inkluderade alla oberoende 
variabler (Tabell 5.5) visade på en förklaringsgrad på 45,1% och skillnaden blir därmed liten 
(1,7 procentenheter) när de oberoende variablerna exkluderas. Detta innebär att de icke-
signifikanta variablerna har liten förklaring till sambandet med Varumärkescommunity. 
 

Tabell 5. 9: Multipel regressionsanalys 

 
I Tabell 5.10 visas de signifikanta sambanden mellan variablerna Produkt och Andra 
Konsumenter som har Sig.-värden under 0,05. Beta-koefficienten illustrerar styrkan i 
sambanden och ett positivt beta-värde innebär ett positivt samband (Andersson et al. 2007). 
Tabellen visar därmed att relationen mellan Varumärkescommunity och Andra konsumenter 
har starkast samband eftersom Beta-värdet är störst för den variabeln (0,534). Därefter är 
sambandet starkast mellan Varumärkescommunity och Produkt med ett Beta-värde på 0,384. 
Detta ger ett slutligt stöd och en acceptans för hypotes 1 och 4. De uteslutna variablerna 
Varumärke och Företag visade båda på positiva beta-värden, men utan statistisk signifikans. 



De positiva beta-värdena för de uteslutna variablerna skulle därför kunna ha uppstått 
slumpmässigt (Andersson et al. 2007). Hypotes 2 och 3 accepteras därför ej. 
 

Tabell 5. 10: Betavärde hos variablerna i modell 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Resultat av hypoteser 

5.5.1 Accepterade hypoteser 

5.5.1.1 Relation mellan konsument och andra konsumenter 
 
- H4. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och andra konsumenter. 
 
Enligt hypotesen skulle ett signifikant positivt samband finnas mellan 
varumärkescommunities på Facebook och relationen mellan konsument och andra 
konsumenter. Analysen visade på ett signifikant beta-värde på 0,53 och variabeln Andra 
konsumenter visade sig även ha störst korrelation med varumärkescommunities på Facebook. 
Relationen mellan konsument och andra konsumenter har det största sambandet till 
varumärkescommunities på Facebook och H4 accepteras därmed. Resultatet ger således stöd 
för att konsumenter kommer närmare andra konsumenter när de är aktiva på 
varumärkescommunities på Facebook och undersökningen ger därmed lika resultat som den 
tidigare undersökningen för Customer Centric modellen (Laroche et al. 2013). 
 

5.5.1.2 Relation mellan konsument och produkt 
 
- H1. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och produkt. 
 
Enligt hypotesen skulle ett signifikant positivt samband finnas mellan 
varumärkescommunities på Facebook och relationen mellan konsument och produkt. 
Analysen visade på ett signifikant beta-värde på 0,38 och en positiv korrelation till 
varumärkescommunities på Facebook. Efter relationen till andra konsumenter har relationen 
mellan konsument och produkt störst samband med varumärkescommunities på Facebook och 
H1 accepteras därmed. Resultatet ger således stöd för att konsumenter kommer närmare 
produkter när de är aktiva på varumärkescommunities på Facebook och undersökningen ger 
därmed lika resultat som den tidigare undersökningen för Customer Centric modellen 
(Laroche et al. 2013). 
 

5.5.2 Ej accepterade hypoteser 

5.5.2.1 Relation mellan konsument och varumärke 
 
- H2. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och varumärke. 
 
Enligt hypotesen skulle ett signifikant positivt samband finnas mellan 
varumärkescommunities på Facebook och relationen mellan konsument och varumärke. 
Korrelationsanalysen visade på starkare korrelation än för variabeln Produkt men ingen 
signifikans kunde visas i regressionsanalysen. Reliabiliteten var även låg, vilket indikerade att 
variabeln inte var tillförlitlig för vidare undersökning. H2 accepteras därmed ej. Resultatet ger 
således inget stöd för att konsumenter får en direkt närmare koppling till varumärket när de är 
aktiva på varumärkescommunities på Facebook och undersökningen ger därför inte samma 



resultat som den tidigare undersökningen för Customer Centric modellen (Laroche et al. 
2013). 
 

5.5.2.2 Relation mellan konsument och företag 
 
- H3. Varumärkescommunities på Facebook har positiv effekt på relationen mellan konsument 
och företag. 
 
Enligt hypotesen skulle ett signifikant positivt samband finnas mellan 
varumärkescommunities på Facebook och relationen mellan konsument och företag. 
Korrelationen var lägst för variabeln Företag och ingen signifikans kunde visas i 
regressionsanalysen. Reliabiliteten var även låg, vilket indikerade att variabeln inte var 
tillförlitlig för vidare undersökning. H3 accepteras därmed ej. Resultatet ger således inget stöd 
för att konsumenter kommer närmare företaget när de är aktiva på varumärkescommunities på 
Facebook och undersökningen ger därför inte samma resultat som den tidigare 
undersökningen för Customer Centric modellen (Laroche et al. 2013). 
 
 
5.6 Sammanfattning av hypoteser och resultat 
 

Tabell 5. 11 Resultat av hypoteser 

  



6. Slutsats 

6.1 Diskussion och slutsatser av studiens resultat 

Laroche et al. (2013) visar att stärkta relationer mellan en konsument och produkt, varumärke, 
företag samt andra konsumenter leder till ökad varumärkestillit och varumärkeslojalitet. 
Forskarna visar även att varumärkescommunities i sociala medier förstärker dessa relationer, 
vilket McAlexander (2002) tidigare visat för varumärkescommunities på plattformar som 
företag själva skapat. Resultatet i denna studie visar att varumärkescommunities på Facebook 
i Sverige har positiv påverkan på två av dessa relationer. Relationen mellan konsument och 
produkt samt andra konsumenter har ett signifikant samband med varumärkescommunities på 
Facebook. Emellertid finns ingen bevisad positiv effekt på relationen mellan konsument och 
varumärke eller företag. 
 
Studiens resultat leder till följande svar på den första forskningsfrågan: 

• Hur påverkar varumärkescommunities på Facebook i Sverige relationer mellan 
konsument, produkt, varumärke, företag och andra konsumenter? 

 
Varumärkescommunities på Facebook har en positiv påverkan på relationer mellan 
konsument och produkt samt andra konsumenter. Resultatet visar att relationen mellan 
konsument och andra konsumenter har det starkaste sambandet med varumärkescommunities 
på Facebook, vilket även stöds av Laroche et al. (2013) för varumärkescommunitys i sociala 
medier. Relationen mellan konsument och produkt har näst störst påverkan, vilket ej 
motsvaras utifrån Laroche et als. (2013) undersökning. Produkten hade där minst påverkan 
från varumärkescommunityt av de fyra konsumentrelationerna. 

Inget empiriskt stöd fanns för om relationerna mellan konsument och varumärke samt företag 
påverkas positivt av varumärkescommunities på Facebook. Detta visar på att det finns vissa 
skillnader mellan den föreliggande studien och den amerikanska undersökning som utfördes 
av Laroche et al. (2013) som fann att alla konsumentrelationer påverkades positivt. En möjlig 
anledning till skillnaderna är de kulturella aspekter som beskrivs av Zhan (1999). Kulturella 
skillnader skulle kunna leda till olika sätt för konsumenter att engagera sig med varumärken 
och därmed resultera i olika nivåer av engagemang i varumärkescommunities. Kulturella 
skillnader skulle även kunna utgöra olika sätt för konsumenter att kommunicera på och 
därmed skulle olika relationer kunna vara av varierande betydelse i olika kulturer. Ytterligare 
en skillnad skulle kunna vara olika tolkningar i vad som anses vara positiva påverkningar från 
varumärkescommunityt sett ur konsumentens perspektiv.  

I undersökningen som utfördes av Laroche et al. (2013) framgick inte vilka resultat som 
erhållits från Facebook enskilt och vilka relationer som påverkats av andra plattformar inom 
sociala medier. Huruvida varumärkescommunities på Facebook i Sverige påverkar 
konsumentrelationer jämfört med Laroche et als. (2013) undersökning går således att 
ifrågasätta. Forskarna kom ändå till slutsatsen att resultaten gäller för alla plattformar inom 
sociala medier och en sådan jämförelse kan därför anses som lämplig. Den föreliggande 
studien visar således att företag kan stärka relationer för sina konsumenter genom 
varumärkescommunities på Facebook. 

 



Studiens resultat leder till följande svar på den andra forskningsfrågan: 
 

• Hur påverkas svenska varumärken av varumärkescommunities på Facebook i 
Sverige? 
 

Resultaten i studien visar att svenska varumärken påverkas positivt av 
varumärkescommunities på Facebook i Sverige. Den positiva påverkan sker genom att 
relationer mellan konsument och andra konsumenter samt produkt stärks. 
Konsumentrelationerna har enligt Laroche et al. (2013) en positiv påverkan på 
varumärkestillit och tilliten av svenska varumärken stärks således av varumärkescommunities 
på Facebook i Sverige. Varumärkestillit har positiv påverkan på varumärkeslojalitet (Chiu et 
al. 2010; Laroche et al. 2013), vilket visar på att varumärkescommunities på Facebook i 
Sverige har positiv påverkan på lojaliteten av svenska varumärken. Litteraturstudien visar att 
varumärkeslojalitet är en avgörande faktor för varumärkeskapitalet (Aaker & Joachimstahler, 
2000; Grönholm, 2011; Tuominen, 1999), vilket utgör den ena delen av det totala 
varumärkesvärdet (Tiwari, 2010). Studien visar därmed på att varumärkescommunities på 
Facebook i Sverige har positiv påverkan på värdet av svenska varumärken. 

Figur 6: Påverkan på varumärkeslojalitet 
 

Resultaten i denna studie stödjer Bagozzi och Dholakia (2006) resonemang om att 
varumärkescommunities är en plats med positiv påverkan på varumärkeslojalitet. Forskarna 
för ett resonemang om att varumärkescommunities inte är utsatta för det motstånd som 
konsumenter utvecklat till traditionella marknadsföringsmetoder och att 
varumärkescommunities samtidigt går i linje med ökande influenser från konsumenter. Man 
framhäver samtidigt att tidigare forskning inte kunnat göra någon tydlig särskiljning mellan 
varumärkescommunities och andra communities (Ibid). Resultaten från den föreliggande 
studien visar på att konsumenter får en starkare relation till produkter och andra konsumenter 
i en social miljö där de själva kan interagera (Laroche et al. 2013) och influera (Bagozzi & 
Dholakia, 2006). Resultatet bidrar samtidigt till mer kunskap om varumärkescommunities, 
vilket kan bidra till möjligheter att särskilja på varumärkescommunities och andra 
communities. 

Studiens resultat motsätter sig delvis Bambauer-Sachse och Mangolds (2011) diskussion om 
osäkerheten kring Word-Of-Mouth och huruvida negativ åsiktspridning kan påverka 
varumärken negativt. Forskarna förklarar att konsumenter löper större risk att bli utsatta för 
negativa åsikter om produkter än positiva när de besöker plattformar på sociala medier. Då 



den föreliggande studiens resultat visar på att relationen stärks mellan både produkter och 
andra konsumenter ges indikationer på att det sprids mer positiv än negativ information om 
företagets egna produkter på den egna varumärkessidan på Facebook. Studien bidrar delvis att 
stärka den utvecklade Customer Centric modellen av Laroche et al. (2013), men resultaten 
skiljer sig för två konsumentrelationer. En vidare utveckling av modellen som inkluderar 
påverkan på varumärkeskapital, med hänsyn tagen för de relationer som ej fick empiriskt stöd 
i denna studie, skulle kunna illustreras enligt Figur 7. 

Figur 7: Modell för varumärkescommunities påverkan på varumärkeskapital 
 

Resultaten visar, trots en positiv påverkan på varumärkeslojalitet, att konsumentens relation 
till varumärket inte stärks direkt av varumärkescommunityt på Facebook. Kotler et al. (2008) 
framhäver att varumärket, utöver konsumentens uppfattning, även representerar dennes känsla 
till en produkt eller tjänst. Även om konsumenten inte uppfattar att relationen stärks direkt till 
varumärket som följd av deltagandet i varumärkescommunityt så påvisar studien ändå att 
tilliten och lojaliteten till varumärket ökar genom att konsumentens relation stärks till 
produkten och andra konsumenter. Detta ger ett visst stöd för Spenner och Freemans (2012) 
resonemang om att konsumenter inte nödvändigtvis vill inleda relationer med ett företag eller 
varumärke utan snarare vill ha råd för inför köpet av en produkt. Forskarna förklarar även att 
många företag har ökat sin kommunikation mot kunder som ett steg för att nå ökad 
varumärkeslojalitet, vilket kan leda till att konsumenter blir överväldigade och får ett minskat 
intresse av varumärket (ibid). Resultatet från den föreliggande studien leder till en diskussion 
om vilken typ av information som borde kommuniceras från företag till konsument, om målet 
är att öka varumärkeslojaliteten. Ur resultatet kan det hävdas att den information som 
kommuniceras från företaget främst bör gälla produkter och andra konsumenter, då det är de 
element som har starkast samband med konsumenter. Detta kan visa på att företag som 
kommunicerar via sitt varumärkescommunity på Facebook bör fokusera på att kommunicera 
information om sina produkter och om de andra följarna på sidan. Samma resonemang visar 
på att företag inte bör kommunicera lika mycket information om företaget självt eller 
varumärken för att undvika att konsumenter blir överväldigade av information och därmed får 
minskat intresse av varumärket. 

Lane et al. (2011) och Kotler et al. (2008) beskriver att varumärket utgör den starkaste länken 
mellan erbjudande och konsument och blir därmed den viktigaste komponenten i relationen 
mellan konsumenter och företag. Den föreliggande studiens resultat visar inte på någon direkt 
påverkan på relationen mellan varumärke och konsument och ej heller mellan konsument och 
företag. Resultatet gör det därför intressant att diskutera huruvida varumärken har samma roll 



i varumärkescommunities på Facebook som för andra tidigare mötesplatser mellan företag 
och konsument. En viktig tillgång som communities bidrar med är möjligheter för 
konsumenter att möta andra konsumenter med gemensamma intressen för ett visst varumärke 
(Zaglia, 2013). Studiens resultat visar samtidigt på en positiv påverkan på relationen mellan 
produkt och konsument i varumärkescommunities på Facebook, vilket visar på att 
produktattributen kan vara en viktig del i konsumenters deltagande i dessa communities. 
Farquhar (1990) förklarar att ett varumärke förhöjer värdet på en produkt utöver dess 
funktionella syfte och Kotler et al. (2008) förklarar att varumärken kan beröra konsumenters 
tyckande och värderingar på ett djupt känslomässigt plan. Syftet med denna diskussion är att 
belysa relationen mellan konsument och andra konsumenter och hur den potentiellt kan fylla 
en viss del av varumärkets uttalade syfte och funktion (se: Aaker & MchLoughlin, 2010; 
Kotler et al. 2008; Keller, 2001; Lane et al. 2011). Om produkten innehåller de grundläggande 
attributen (Kotler et al. 2008) som kan göra konsumenter intresserade och attraherade av 
produkten så fyller möjligtvis relationen till andra konsumenter funktionen av de djupare 
känslomässiga värderingarna och tyckanden som varumärket annars gör (Aaker & 
MchLoughlin, 2010; Kotler et al. 2008; Keller, 2001) i just varumärkescommunities på 
Facebook.  
 
Slutsatsen av denna diskussion blir att den viktigaste nyckeln till att öka bandet mellan företag 
och dess konsumenter i varumärkescommunities på Facebook, och därmed även att påverka 
önskade tankar, känslor, bilder osv. relaterade till varumärket (Keller, 2001), är genom att 
stärka banden mellan konsument och andra konsumenter. Nyckeln till att öka varumärkestillit, 
varumärkeslojalitet och varumärkesvärde skulle då främst vara denna relation och inte att som 
företag fokusera på varumärket i sig för att nå de djupa känslomässiga banden, som i sig 
kräver mer än endast produktattribut (Kotler et al. 2008). 
 
Davis et al (2014) förklarar hur relationsmässiga behov motiveras av att konsumenter vill 
inkluderas i skapandet av säljerbjudanden, att de söker efter personlig varumärkesinteraktion, 
samt att de vill känna de riktiga personerna bakom varumärket. Den föreliggande studiens 
resultat ger inget direkt stöd för dessa motiv då det visat sig att konsumenter stärker relationer 
till produkten konkret men inte till varumärket eller företaget. De sociala motiv som Davis et 
al (2014) framhåller - erfarenhetsutbyte, hängivenhet till communityt, sammankoppling till 
andra konsumenter, samt social interaktion - får däremot stöd av den stärkta relationen mellan 
konsument och andra konsumenter. Dessa motiv skulle även kunna bidra till att förklara 
varför relationer mellan konsument och andra konsumenter stärks. 
 
Laroche et al. (2013) framhäver att sociala medier utgör en positiv miljö för företag, men att 
det samtidigt föreligger en debatt om företags befintlighet i sociala medier. Forskarna 
förklarar samtidigt att människor söker sig till sociala medier och varumärkescommunities på 
grund av behovet att känna sig inkluderade i en social omgivning. Studiens resultat ger stöd 
för Laroche et als. (2013) teorier om att sociala medier är en god miljö för företag. Detta 
eftersom varumärkescommunities på Facebook, ur företagets perspektiv, ökar 
varumärkesvärdet och, ur konsumentens perspektiv, bidrar till att stärka konsumentens egna 
relationer och därmed påverkar konsumentens känsla av samhörighet positivt. 

6.2 Studiens empiriska bidrag 

Det funna resultatet i studien bidrar till ökad kunskap kring varumärkespåverkan och 
påverkan av konsumenters relationer genom varumärkescommunities. Kotler et al. (2008) 
beskriver att de starkaste varumärkena lyckas nå kunders tyckande och värderingar på ett 



djupt känslomässigt plan. Studien har visat att företag kan påverka kunder på ett djupare plan 
än genom att utveckla särskilda attribut, beskrivet av Kotler et al. (2008) under rubrik 3.1 
Varumärken, genom att vara aktiva på varumärkescommunities på Facebook. Studien bidrar 
samtidigt till att minska osäkerheten kring varumärkescommunities som orsakas av risker för 
negativ påverkan på relationer med konsumenter. Till vår vetskap har ingen liknande 
forskning bedrivits i Sverige. Av den anledningen tillför föreliggande studie ny kunskap om 
varumärkescommunities på Facebook och dess påverkan på konsumentrelationer och svenska 
varumärken. 

6.3 Kritik av undersökningen i studien 

Reliabiliteten och signifikansnivåerna var relativt låga för samtliga variabler och 
mätningsmetoderna kan därför ifrågasättas. Detta antyds ytterligare då en tidigare 
undersökning visat på samband mellan alla konsumentrelationer (Laroche et al. 2013) med 
både god reliabilitet och höga signifikansnivåer. En viktig anledning till detta kan vara 
översättningen av de engelska frågor som enkäten utgick ifrån och det visade sig att några 
respondenter hade svårigheter att uppfatta eller särskilja vissa frågor åt. Ett flertal 
respondenter hade svårt att välja en produkt att utgå ifrån, vilket var ett krav för att få 
genomföra enkäten. Detta skulle kunna ha lett till att några respondenter inte valde en produkt 
men ändå svarade på enkäten. Generaliserbarheten av studien kan även ifrågasättas som ett 
resultat av de få respondenterna (108 stycken), vilket bör beaktas vid tolkning och användning 
av studiens resultat. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning skulle kunna utföras kring de övriga påverkansfaktorer på 
varumärkeskapital som beskrivs av Aaker och Joachistahler (2000) under rubriken 3.2 
Varumärkeskapital. En ytterligare förklaring kring det komplexa sambandet mellan 
varumärkescommunities påverkan på varumärkeskapital och konsumentrelationerna skulle 
kunna bidra till ny viktig kunskap utöver varumärkeslojaliteten. Veloutsou (2007) förklarar en 
viss förväntan över att vissa produktgrupper tenderar att leda till starkare 
konsumentrelationer. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur relationerna i 
Customer Centric modellen påverkas i olika produktgrupper. Även forskning kring om ålder 
eller kön har olika funktion i denna studies undersökta samband skulle vara intressant. 
Avslutningsvis föreslår vi mer omfattande undersökningar om hur de olika 
konsumentrelationerna påverkas av varumärkescommunities. Denna studies syfte och 
forskningsfrågor har strävat efter att fastställa till vilken grad som varumärkescommunities 
påverkar konsumentrelationer. Laroche et al. (2013) illustrerade ingen djupare insikt eller 
redovisning i hur de olika relationssambanden ledde fram till deras resultat. Ett ytterligare 
förslag till vidare forskning är därför att undersöka mer detaljerat kring vad som påverkar de 
olika relationerna och inte bara till vilken grad de påverkas och påverkar.  
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