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Sammanfattning 
 

Sociala mediers genomslag de senast åren har varit stor och allt fler företag börjar 

använda sig utav tjänsten. Fördelarna med att företag finns tillgängliga via sociala 

medier är många och kostnaderna är låga. Sociala medier underlättar för företag att 

komma i kontakt med kunder samtidigt som de når ut till många då allt fler använder sig 

utav sidorna. Mycket av den information som är skriven är sedd ur företagens 

perspektiv och vilka fördelar det finns för dem att finnas tillgänglig via sociala medier. 

Då kunden är det slutliga målet och den som företaget vill nå ut till i slutändan, ansåg vi 

det viktigt att undersöka dennes åsikt samt utifrån detta ge rekommendationer till 

företag.  

 

Syftet med studien är att undersöka kunders behov av att hitta företag genom de sociala 

medierna. Vi beskriver, analyserar och förklarar kunders användning av företags sidor i 

sociala medier. Vi undersöker även om kunders relation till företaget påverkas vid 

användandet av sociala medier.  

 

För att avspegla kundernas uppfattning av sociala medier är studien sedd ur ett 

kundperspektiv. Vi har genomfört en kvantitativ studie genom en enkätundersökning i 

tre olika grupper (gymnasieelever, universitetsstudenter och arbetande) för att 

undersöka hur behovet och uppfattningarna skiljer sig mellan grupperna. 

Undersökningen är utförd på Umeå Universitet, en gymnasieskola och i centrala Umeå. 

Som grund för arbetet bygger studien på teorier med förankring i sociala medier, som 

service logik, word of mouth, CRM/eCRM och relationsmarknadsföring med faktorerna 

kommunikation/interaktion, engagemang, och lojalitet. 

 

Vi presenterar våra undersökningsresultat i empiri- och analyskapitlet där vi med hjälp 

av medelvärden, frekvenstabeller och anovatest tar fram statistiskt signifikanta 

skillnader mellan de tre grupperna. Skillnaderna diskuteras senare utförligt i vår analys 

där vi jämför vårt undersökningsresultat med den teoretiska referensramen. Vi visar då 

också samband mellan vår studie och tidigare forskning samtidigt som vi diskuterar 

anledningar till skillnaderna. 

 

Vår undersökning visar att respondenterna inte ser ett behov av företags existens på 

sociala medier även om de ser vissa fördelar med tjänsten, framförallt i form av 

tillgängligheten. Företagssidor på sociala medier används framförallt för att ta del av 

företags erbjudanden samt information och till viss del också för att ta del av andra 

konsumenters åsikter. Genom vår studie kan vi redogöra i vilken utsträckning våra 

konsumenter tar åt sig av andras kommentarer samt hur mycket det påverkar dem.  

Sociala medier har potential att skapa och förbättra relationen men de uppfylls inte helt, 

då brister upptäckts i bl.a. kommunikation/interaktion, engagemang och lojalitet.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 
Efter att ha studerat marknadsföring under vår utbildning på handelshögskolan vid 

Umeå Universitet har vi utvecklat ett stort intresse för just marknadsföringsfrågor och 

valet att skriva inom detta ämne kändes naturligt för oss båda. Under hösten 2010, 

terminen innan uppsatsarbetet skulle påbörjas satt vi på var sitt håll och funderade över 

val av ämne inför ex-jobbet. Tankarna och förslagen var många och spretade i olika 

riktningar, då vi studerade på olika orter uppstod kommunikationen över sociala medier 

och här väcktes vårt intresse.  Sociala medier är en del av vår vardag och vi kan erkänna 

att vi spenderar en hel del tid på sidorna genom att följa bloggar och Twitter, är aktiva 

på Facebook osv. Som dagliga aktörer av sociala medier blir vi ständigt tipsade att följa 

företag, ‖gilla‖ deras grupper och produkter eller kommentera inlägg på bloggar. Då vi 

upplevde att fler företag etablerade sig på de sociala medierna, fick fler förslag på 

företag att följa, upplevde vi tillslut att informationen blev för mycket och vi började 

ifrågasätta företagens existens på de sociala medierna. Framförallt gällde detta de sidor 

vi upplevde som orelevanta och inte bidrog med något nytt och vi började misstänka att 

vi inte var ensamma om denna åsikt. Vår studie kommer därför att undersöka hur 

kunderna uppfattar behovet av företagets förekomst på de sociala medierna. 

1.2 Problembakgrund 
Dagens samhälle kretsar allt mer kring datorer och vi blir mer beroende av dem 

samtidigt som antalet människor med daglig tillgång till datorer och Internet i hemmet 

ständigt ökar, 2010 hade ca 91 % av Sveriges befolkning tillgång till Internet i hemmet. 

9 av 10 svenskar uppgav att de använde sig av Internet dagligen och användandet har 

ökat med ca 12 % sedan 2004. Störst tillgång samt mest frekventa användare av Internet 

är de yngre åldersgrupperna, skillnaden mot de äldre åldersgrupperna blir däremot 

mindre. Från 2004 till 2010 har de som använder Internet regelbundet i åldersgrupperna 

45-54 år och 55-74 år ökat med 16 respektive 15 procent enheter. Andelen som aldrig 

använt Internet sjunker också över åren. (SCB, 2010) Internet handlar inte längre bara 

om att söka information som den ursprungliga användningen bestod av, Internet har 

utvecklats till en social plattform där interaktion, kommunikation och en hel del annat 

utspelar sig vilket för oss in på fenomenet sociala medier.  

1.2.1 Sociala Medier 

Sociala medier, social media, den sociala webben, socialt medium, sociala nätverk, 

online social networks, online social media, kärt barn har många namn men allt syftar i 

slutändan till samma sak. Sociala medier och sociala nätverk, beteckningarna som vi 

framöver kommer att använda oss utav är ett Internetverktyg och ett allt mer växande 

begrepp som innefattar bland annat Internetsidor som Facebook, bloggar, mikrobloggar, 

Twitter, YouTube, Flickr och Wikipedia. Carlsson (2010, s.10) menar att på sociala 

medier sker en typ av tvåvägskommunikation mellan exempelvis företag och 

privatpersoner vilket bjuder in alla intressenter till kommunikation, konversation och 

byte av information människor emellan. Det kan också användas som ett verktyg för att 

uttrycka känslor, ståndpunkter och erfarenheter (Carlsson, 2010, s. 10). Genom 

kundernas delaktighet och inflytande över vad som sägs förflyttas en del av makten till 

kunden. Företags produkter och varumärken diskuteras flitigt och genom Internet får en 

obegränsad mängd människor tillgång till informationen, detta gör att företags 
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deltagande på de sociala medierna blir allt viktigare för att upprätthålla en positiv bild 

av företagen. 

 

Till en början användes de sociala medierna främst för privatbruk, på senare år har 

däremot även företag insett konkurrensfördelen och behovet för att kommunicera med 

befintliga och potentiella kunder genom dessa medier. Sociala medier kan ses som en 

relativ ny trend men faktum är att historiskt sträcker det sig ända till slutet på 1970-

talet. Forskarna Murray Turoff och S. Roxanne Hiltz utvecklade 1978 ett datasystem 

för US Office of Civilian Defense där användarna hade möjlighet att sända e-mail till 

varandra, använda anslagstavlor samt listserver (Acar, 2008). Det första offentliga 

sociala nätverket avsedd för privatpersoner lanserades 1997 men det var framförallt 

under 2000-talet som de fick sitt genomslag (Kasavana, Nusair & Teodosic, 2010, s. 

71). 

 

Medvetenheten och användandet av dessa medier ökar ständigt i alla målgrupper. 

Uppfattningen om att Internet och sociala medier endast är till för yngre människor är 

helt klart en myt. Även om yngre och äldre ofta använder Internet med olika syften blir 

fler äldre allt mer nyfikna på de sociala medierna och som sagt står 

Internetanvändningen i denna grupp för den största ökningen (Jackson, 2010, s. 56). Att 

sociala medier blir allt mer vanligt förekommande märks på sidornas utveckling. 

Facebook hade i början av 2011 mer än 4 miljoner svenska användare där 

åldergrupperna 14-24 år står för ca 36 % och 45-54 år står för ca 12 % av användarna 

(Checkfacebook, 2011). Enligt statistiska centralbyråns publikation om 

Internetanvändning 2008 (SCB, 2008) uppgav 26 % av Sveriges kvinnor samt 35 % av 

männen i åldrarna 16-74 år att de använde Internet för att chatta, blogga eller skriva 

inlägg på nyhetsgrupper/diskussionsforum. Detta kan jämföras med 2010 års siffror där 

48 % av kvinnorna och 45 % av männen i samma åldrar använder Internet för att chatta, 

blogga eller skriva inlägg på nyhetsgrupper/diskussionsforum (SCB 2010).  En ökning 

av 22 % bland kvinnor och 10 % hos männen kan alltså urskiljas på de senaste två åren.  

 

Tidigare skedde företags marknadsföring och kommunikation till kunder framförallt 

genom traditionell PR och annonsering som pressmeddelanden till tidningar och 

journalister samt annonsering, framförallt baserad på envägskommunikation (Carlsson, 

2010). I dagsläget bli däremot sociala medier en allt viktigare del av marknadsföringen 

och i kommunikationen mot kunderna, 15 av 20 tillfrågade företag i tidningen E24as 

undersökning uppgav att de använde sig av sociala medier på ett eller annat sätt (E24, 

2011a). Då artikeln är från augusti 2010 är det även troligt att flera av de företag som 

uppgav att de inte använde sociala medier nu har haka på trenden. H & M säger bland 

annat i artikeln att “Det är en av flera viktiga kanaler för oss att nå ut till våra kunder. 

För att förstärka och förtydliga vårt varumärke genomför vi regelbundet olika 

kommunikationsaktiviteter.” TeliaSonera säger att de har ett team som arbetar med 

sociala medier och de finns både på Facebook och Twitter för att hålla kontakt med 

människor på olika marknader, ge information till kunder och marknadsföra Telia. 

 (E24, 2011a) SAS menar på att ―sociala medier är ett otroligt bra sätt att möta 

kunderna”. (E24,2011b)  
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1.2.2 Relationer 

Sociala medier kan även användas för att förbättra och skapa nya relationer med kunder 

genom att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende, lojalitet och deltagande samt ge 

inblick i verksamheten (Carlsson, 2010, s. 65). Förr i tiden var transaktionerna 

utgångspunkten i företagets marknadsföring och värdet för kunden bestämdes av att en 

produkt bytte ägare eller när en tjänst levererades i utbyte mot betalning. Idag bestäms 

istället värdet utav vad som äger rum efter själva köpet, vilken upplevelse den bidrar till 

och hur innehållet i relationen ser ut och hur väl den fungerar. (Blomqvist, Dahl & 

Haeger, 2004, s.27-29) Att relationer har stor betydelse är ingen nyhet och de senaste 

25 årens forskning och praktik inom marknadsföring pekar särskilt på betydelsen av 

relationer, nätverk och interaktion. Detta nytänkande har bidragit till framväxten av 

relationsmarknadsföring. (Gummesson, 2002, s. 24) Relationer med kunder har och 

kommer alltid att vara avgörande för företagets existens, företagen måste vara 

kundorienterade för att kunna konkurrera (Blomqvist et al. 2004, s. 27). Det är 

dessutom mer lönsamt att behålla befintliga kunder än att skaffa nya vilket visar på 

behovet av relationer, det kostar ca fem gånger så mycket att skaffa en ny som att 

behålla en gammal kund (Ward & Dagger, 2007, s. 281; Zeithaml, Bitner & Gremler, 

2006, s. 187; Grönroos, 2004, s. 146) vilket gör att det finns ett kostnadsmässigt 

intresse hos företagen att behålla kunder. Med marknader som utvecklats över 

landsgränser till globala plattformer ökar dessutom konkurrensen mellan företag. Då 

kunderna besitter ovärderlig information, kunskap och erfarenhet för företaget utgör 

detta en avgörande faktor för företag att komma så nära kunderna som möjligt.  

 

Kaplan och Haenlein (2010, s. 67) förmedlar åsikten från flera stora industriaktörer: ―if 

you do not participate in Facebook, YouTube and Second Life, you are not part of 

cyberspace anymore‖. Att finnas med på sociala medier jämförs bland annat med hur 

viktigt det var under 70-talet att finnas med i telefonkatalogen (E24, 2011b) vilket visar 

på dess aktualitet. Den information vi har tagit del av visar och trycker tydligt på 

fördelarna för alla företag att använda sig utav sociala medier. Då sociala nätverk är 

något som haft störst genomslag på senaste tiden och framförallt något som fler företag 

börjat använda de senaste åren finns en begränsad forskning inom ämnet. Framförallt är 

forskningen sett ur ett företagsperspektiv medan forskningen ur ett kundperspektiv är 

mer begränsad. Då det trots allt är kunden som är den avgörande faktorn och mottagaren 

i slutändan är det viktigt att undersöka dennes åsikt, det är kunden företaget vill påverka 

och nå ut till. Teoretiskt sett kan sociala medier vara ett verktyg för framgång men utan 

kundens uppfattning och syn på sociala medier kan detta verktyg ifrågasättas. 

 

Detta fick oss att ifrågasätta informationen samtidigt som vi ställde oss frågan: bör alla 

företag finnas med? Använder kunder sig utav sociala medier i den utsträckning som 

företagen tror och anser de då att det skapar relationer? Vi vill därför undersöka 

kundernas uppfattning av sociala medier. 

1.3 Problemformulering 
Hur uppfattar kunder behovet av företag verksamma på sociala medier och påverkar 

sociala medier kunders relationer till företag? 



 

 

4 

 

1.4 Syfte     
Syftet med denna studie är att undersöka hur kunder uppfattar företag som finns 

tillgängliga på sociala medier samt deras behov av att kunna hitta företag på dessa sidor. 

Vi vill beskriva, analysera och förklara kunders användning av företagssidor i sociala 

medier. Vi ämnar även med denna studie att undersöka om kunders relation till företaget 

påverkas vid användandet av sociala medier. Studien ska bidra med en ökad förståelse 

för företagen om kundernas behov och användning av företagssidor på sociala medier. 

Genom våra rekommendationer kan företag reflektera och utveckla sitt deltagande i 

sociala medier.  

1.5 Avgränsningar 
Ett flertal sociala medier finns tillgängliga på marknaden, vi har valt att fokusera på 

Facebook, bloggar och Twitter, vi väljer därför bort sidor som; Youtube, Flickr, Linked 

etc. Företag på den svenska marknaden använder sig främst utav Facebook, Twitter, 

Bloggar och Youtube, (Fjällräven, 2011; H & M, 2011; Telia, 2011; Scania, 2011; 

Swedbank, 2011) efter att ha tittat djupare på företag som använder sig av dessa fyra 

sociala medier valde vi också bort Youtube då vi identifierade ett antal färre registrerade 

följare jämfört med de övriga sidorna. Vi ser en negativ aspekt med att ta med Youtube 

då få kunder kan vara medvetna om företagens existens eller syfte med sidan samtidigt 

som företag använder Youtube i andra syften jämfört med de övriga.  

Smartphones utveckling har bidragit till en ökad användning av sociala medier i och 

med tillbehör så som appar, (en förkortning av Application, som fungerar som ett 

program eller en mjukvara till nyare mobiltelefoner). Detta har medfört att 

tillgängligheten inte längre är begränsad till en WIFI Internet uppkoppling eller en 

dator. Appars innehåll kan skilja sig från vad som finns på de sociala medierna. Vi 

kommer däremot inte gå in specifikt på appars utveckling och innehåll utan ser dem 

som en förlängd arm av sociala mediers utbreddhet.  
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2. Teoretisk metod  

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen utgörs av kunskaper och lärdomar som har införskaffats innan arbetet 

med studien påbörjats och kan ses som teoretiska och praktiska erfarenheter. Dessa kan 

delas in i två perspektiv, förstahandsförförståelsen som även benämns den praktiska 

förförståelsen vilken syftar till det självupplevda, personliga erfarenheter och 

värderingar. Andrahandsförförståelsen eller den teoretiska förförståelsen grundar sig på 

kunskap och erfarenheter som är inhämtade från studier, läroböcker, föreläsningar och 

forskarrapporter. Förförståelsen kan utgöra ett problem för forskare genom att fördomar 

eller värderingar blandas in och på så vis kan påverka objektiviteten. (Holme & 

Solvang, 1997, s. 150-153; Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 

Vår förstahandsförförståelse eller praktiska förförståelse kommer från att ha använt, 

bevakat och behandlat sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter i privata 

sammanhang vilket resulterar i att vi båda har praktiska erfarenheter kring ämnet. Vi 

tillhör den så kallade yngre generationen som har vuxit upp med Internet, sett fenomen 

skapas, hängt på trender samtidigt som vi i dagsläget använder både Internet och sociala 

medier dagligen. Att ha varit aktiv på sociala medier från dess att det började utvecklas 

ser vi som en fördel för vår studie då vi lättare kan sätta oss in i perspektivet. Detta kan 

ha hjälpt oss att lättare förklara och analysera respondenternas uppfattningar om ämnet. 

Att sociala medier har blivit ett allt mer vanligt förekommande marknadsföringsverktyg 

och som möjligtvis kommer bli än mer frekvent i framtiden för företag är något som vi 

båda instämmer i. De senaste åren har genomslaget varit enormt och allt fler företag ses 

som användare, vår syn som konsumenter av sociala medier innehåller däremot även ett 

kritiserande perspektiv där vi i dagsläget inte ser relevansen av alla företags förekomst 

bland de sociala medierna. Även om vi läser en tidning ser vi inte alltid nyttan i att 

‖gilla‖ tidningen på Facebook eller vara med i dennes ‖fangrupp‖ då denna inte bidrar 

med en väsentlig information som förbättrar vår vardag. Vi anser att många företag 

finns med på de sociala medierna endast för att de upplever ett krav från konsumenter 

eller från samhällets utveckling och därför inte utnyttjar sidans potentiella behov, sidan 

blir därför överflödig enligt vår mening.  Vi ser det därför intressant att undersöka om vi 

är ensamma om denna åsikt eller om fler delar den. Vår åsikt om sociala mediers 

existens kallas enligt Holme och Solvang (1997, s. 151) för för-domar eller förutfattade 

meningar och visar vilka personliga värderingar författarna har med sig. 

Vår andrahandsförförståelse eller teoretiska förförståelse kommer från snart fyra års 

studier på Civilekonom- och Service Management programmet på Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet. Detta har gett oss grundläggande kunskaper inom 

företagsekonomiska ämnen som företags- och nationalekonomi, beteendevetenskap, 

statistik och juridik och framförallt marknadsföring. Vi har båda läst marknadsföring på 

fördjupningsnivå, dock har vi inte läst samma kurser då den ena av författarna läste 

marknadsföring på C-nivå och management/marknadsföring på D-nivå. Den andra 

författaren har läst redovisning och finansiering på C-nivå och marknadsföring på D-

nivå. Vi delar ett brinnande intresse för marknadsföring vilket även har ökat under vår 

studietid. Sammansättningen av våra skilda kunskaper sedan tidigare ser vi som ett 

positivt bidrag till vår studie då detta kan medverka till en bredare synvinkel samtidigt 

som det kan skapa intressanta diskussioner. 
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Vi är medvetna om att förförståelsen kan ha en inverkan på objektiviteten som är en 

huvudfaktor i det positivistiska synsättet. Vi kommer därför i största möjliga mån 

beakta detta i vår studie för att undvika att vår förförståelse påverkar vårt neutrala 

ställningstagande i studien. Att inte påverkas av sina tidigare kunskaper kan vara svårt, 

Patel och Davidsson (2003, s. 24) menar bland annat att det är tveksamt om det är 

möjligt att separera teori, observation och verklighet vid ett positivistiskt synsätt. 

Privata teorier kommer alltid att påverka informationen som framkommer vid 

observationen(Patel och Davidsson, 2003, s. 24). Holme och Solvang (1997, s. 151) är 

inne på samma spår och menar att forskare har svårt att vara värdeneturala och 

objektiva, ‖De är människor och det är de själva, inte några andra, som ikläder sig 

rollen som forskare.”  Vad forskaren har med sig i bagaget påverkar alltså allt mer eller 

mindre men då vi är medvetna om detta samt då vi avser att följa Patel och Tebelius 

(1987, s. 30) råd om att formulera generella påståenden som även kan mätas i 

matematiska termer, avser vi att förhålla oss så objektiv som möjligt. Då vi har 

uppmärksammat och diskuterat sinsemellan hur vi kan undvika att påverka 

objektiviteten ämnar vi i högsta grad att försöka förhålla oss neutrala och inte låta våra 

åsikter eller värderingar påverka. När vi är två författare som skriver tillsammans kan vi 

hjälpa varandra att hålla detta i minnet för att fortsätta behålla ett kritiskt 

förhållningssätt. Vi är inte övertygade om att andra delar vår kritiska uppfattning om 

företag på sociala medier varför vi är öppna för att ta del av andras åsikter.  

2.2 Perspektiv  
Valet av perspektiv är ett medvetet val och visar vilka glasögon forskaren har valt att 

använda sig av för att se verkligheten. Vad du ser beror på vilket perspektiv du tar, olika 

perspektiv riktar din kunskap och förståelse detta får en väsentlig betydelse för vilken 

verklighet man finner (Halvorsen, 1992, s. 37-38; Patel och Tebelius, 1987, s. 24-25). 

Beroende på vilket perspektiv vi ser vår studie från, kommer detta påverka vårt resultat 

av studien.  

Syftet med vår studie är att belysa kundens uppfattning om företags existens på sociala 

medier, varför valet av kundperspektivet känns naturligt. Med ett relativt nytt ämne 

finns en begränsad forskning inom ämnet, dessa behandlar främst ämnet ur ett 

företagsperspektiv och framhäver till största del möjligheterna för företagen med sociala 

medier varför vi uppfattar en lucka att se det ur kundens perspektiv samt hur de 

uppfattar sidorna. Då vi själva är kunder i sociala medier och kan ses som en del av 

kundperspektivet fann vi det intressant att undersöka om fler hade samma uppfattning 

som vi har om sociala medier varför valet föll på detta perspektiv. Vår studie kommer i 

slutändan vara till förmån för företag då dessa alltid har nytta av kunders åsikter för att 

utveckla sin tjänst och då vi utifrån kunders uppfattning kan ge rekommendationer till 

företag. Kundperspektivet innebär att vi undersöker kundens syn på sociala medier samt 

om de uppfattar att relationer påverkas av dem.  

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vår syn på kunskap samt synsätt är viktig att förstå för att få en uppfattning om vårt 

upplägg och tillvägagångssätt av studien. Därmed är det viktigt att redogöra för läsaren 

vilken kunskapssyn vi tillämpar i studien. 

Syftet med denna studie är att undersöka kunders syn på behovet av att kunna hitta 

företag  på sociala medier och sociala mediers påverkan på relationer. Detta leder oss in 
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på positivismen som handlar om att förmedla information om olika samband och 

orsaksförhållanden (Johansson Lindfors, 1993, s. 40). Här förklaras förenklas och 

reduceras synen på verkligheten, då positivisterna anser att världen är komplex (Arbnor 

& Bjerker, 1994, s. 62-63). Till skillnad från positivismen handlar hermeneutiken om att 

skapa förståelse samt tolka verkligheten. De antar att världen är förenklad av sina 

aktörer vilket leder till att hermeneutiken måste ägna sig åt att problematisera och 

helheltsorientera (Arbnor & Bjerker, 1994, s. 62-63).  Vi vill genom vår studie beskriva 

och förklara kundernas uppfattning av sociala medier, hellre än att försöka tolka och 

förstå som hermeneutiken syftar till att göra vilket visar på vår positivistiska 

kunskapssyn. Utifrån respondenternas svar har vi fört ett logiskt resonemang där våra 

egna värderingar och åsikter inte påverkar svarsresultaten då vi försökt hålla oss 

objektiva genom hela studien. Denna objektivitet är ytterligare något som stödjer vår 

positivistiska kunskapssyn i arbetet, då positivisten inte låter egna känslor eller 

värderingar påverka forskningens resultat (Patel & Davidsson, 2003, s. 26-28). Vår 

studie har genomförts genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät vilket har 

hjälpt oss i vårt objektiva förhållningssätt i enighet med Abnor och Bjerker (1994, s.21) 

som menar att detta inte ger utrymme för subjektivitet i vår studie. En positivist 

använder sig mestadels av kvantitativa undersökningar och utgår från en deduktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2005, s. 29-33). Detta resonemang är även något som 

tyder på vår positivistiska kunskapssyn och med ovanstående argument som grund anser 

vi att vår studie genomförts med en positivistisk kunskapssyn.  

Vårt tillvägagångssätt och vår studies kvantitativa karaktär, där vi inte kunnat påverka 

respondenternas svar mer än via formuleringen av enkätfrågorna gör att studien 

stämmer överrens med vad Patel och Davidsson (2003, s. 28) säger om replikerbarhet. 

Detta betyder att en annan forskare som genomför studien med samma metod och 

förutsättningar ska få samma resultat, vilket är en viktig del i den positivistiska 

kunskapssynen (Patel och Davidsson, 2003, s. 28). Detta kommer däremot diskuteras 

närmare I kapitel 4.6 Sanningskriterier.  

2.4 Angreppssätt 
För att kunna besvara vår problemformulering om kundernas uppfattning av sociala 

medier och om de påverkar relationer läste vi in oss på befintliga teorier inom ämnet. 

Utifrån den funna kunskapen konstruerade vi en enkät för sedan undersöka 

respondenternas uppfattning av sociala medier. Därefter har svaren analyserats och 

jämförts med teorierna och vi har fört en diskussion kring resultatet. Syftet med studien 

har varit att se om de valda teorierna är applicerbara i verkligheten och på sociala 

medier, vi har utifrån dessa teorier härlett slutsatser. Detta kan därför liknas med ett 

deduktivt angreppssätt då vi utgått från befintliga teorier och testat dessa genom en 

kvantitativ undersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 55-56). Ett annat alternativ till 

angreppssätt är det induktiva angreppssättet, vi ser däremot inte detta som applicerbart i 

vår studie då vi, i enighet med resonemanget Patel och Davidsson (2003, s. 23-25) för, 

inte utgått från empiri för att därefter skapa nya teorier. 

2.5 Vald metod för undersökningen 
Vid valet av metod för studien används den information och frågeställning forskaren 

vill undersöka som utgångspunkt (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Det finns 

huvudsakligen två olika inriktningar vad gäller metodval, dessa två benämns 
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kvantitativ- och kvalitativ metod. Utifrån studiens syfte och problemformulering ansåg 

vi det lämpligt att använda oss av en kvantitativ undersökning. Vår studie ska ge en 

uppfattning om kunders behov av att kunna hitta företag på sociala medier samt om det 

påverkar relationer. Ejvegård (1996, s. 51) menar att en kvantitativ undersökning är 

optimal vid utredning av konsumenters attityder, åsikter och preferenser. Holme och 

Solvang (1997, s. 79-81) menar på att styrkan med den kvantitativa metoden är 

mängden av respondenter och förklarar olika företeelser genom en omvandling av 

information till statistik, utifrån detta är det möjligt att generalisera (Holme & Solvang, 

1997, s. 79-81). Möjligheten att generalisera avgörs dock av en rad faktorer såsom 

urvalsmetod och detta kommer att diskuteras senare under kapitel 4.6.3 

Generaliserbarhet. Vår avsikt var att nå ut till många respondenter för att spegla så stor 

del av vår population som möjligt därmed lämpade sig den kvantitativa metoden bäst. 

Fördelen med den kvantitativa är också att samtliga respondenter svara på identiska 

frågor vilket underlättar sammanställning och jämförelser inom grupper (Christensen, 

Engdahl, Grääs & Haglund, 2010, s. 69). Vår studie undersöker även sambanden mellan 

sociala medier och dess påverkan på relationer, då den kvantitativa metoden är inriktad 

på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler (Christensen et al., 

2010, s. 69) stödjer det vårt kvantitativa metodval. Som tidigare argumenterats för 

kännetecknas vårt arbete av en positivistisk kunskapssyn med ett deduktivt angreppssätt 

som ofta utmynnar i en kvantitativ metod varför denna typ undersökning var bäst 

lämpad för att ge oss svaret på kundernas uppfattning av sociala medier. 

Alternativet till vårt kvantitativa metodval hade varit att göra en kvalitativ 

undersökning. Den kvalitativa metoden används för att ge en djupare förståelse av det 

problem som studeras och är bäst lämpad för att beskriva helheten av det sammanhang 

som problemet inryms i. Metoden skapar konceptuella beskrivningar av verkligheten i 

form av text och modeller som syftar till att upptäcka och belysa det samband som växt 

fram. (Christensen et al., 2010, s.70) Utifrån vår problemformulering anser vi dock att 

den kvantitativa är mer passande för vår studie då vi når ut till fler respondenter och 

deras svar är lättare att jämföra.  

2.6 Insamling av sekundärkällor 
Sekundärkällor är information som är skriven utav andra forskare i tidigare 

sammanhang och för ett annat syfte (Halvorsen, 1992, s. 72; Johansson Lindfors, 1993, 

s. 117) I vår studie avser sekundärkällor artiklar, böcker, hemsidor, avhandlingar som 

använts vid sökandet av teorier och fakta till vår studie för att öka trovärdigheten, vidare 

kommer dessa att benämnas som sekundärkällor. Vi har i insamlandet strävat efter 

litteraturmättnad samt ständigt ifrågasatt ursprunget, den empiriska grunden och 

aktualiteten, något som Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar är väsentlig att ta 

ställning till vid insamlingen. Sekundärkällor används för att bygga upp studiens 

problembakgrund, metodkapitel, både den teoretiska- och praktiska metoden samt vår 

teoretiska referensram.  

Vid sökandet av artiklar har vi främst använt oss av databaserna Business Source 

Premier och Emerald som är två vanligt förekommande företagsekonomiska databaser. 

Databaserna består i allmänhet av engelska artiklar varför vi använde engelska sökord 

så som online social media, social media, online social networks, relationshipmarketing, 

CRM, eCRM, customer loyalty, Service Dominant Logic, för att finna så många 

relevanta och användbara artiklar som möjligt till vår studie.  
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Efter att ha läst ett flertal artiklar kunde vi utifrån dessa söka oss vidare genom att leta 

rätt på de referenser som författarna till artikeln använt sig av. Vi har även tagit del av 

tidigare uppsatser inom ämnet för att undersöka vad de använt för källor samt förvärva 

inspiration till källor som vi tidigare inte kommit i kontakt med. Genom detta fick vi 

förslag på ytterligare relevanta artiklar inom ämnet och kunde också försäkra oss om att 

inte gå miste om betydelsefull information till vår studie. Detta har gjort oss medvetna 

om vilka teorier som finns inom vårt valda ämne, utifrån detta har vi utvärderat och 

övervägd vilka som var mest lämpade för vår studie.  

I Umeå universitetsbiblioteks album har de böcker som använts hittats, dessa har 

framförallt förekommit i metod och teori kapitlen. För att källorna ska vara trovärdiga 

har kursböcker med kända accepterade författares namn använts i den mån det gått. En 

mängd av böckerna har vi brukat i tidigare kurser vilket bidrog till valet av dessa då vi 

både hade kunskap om böckerna, var insatta i dess teorier samt kände till författarna. 

Metodkapitlet är uppbyggt främst på böcker men även i teorikapitlet förekommer 

kurslitteratur till viss del.  

Hemsidor har förekommit som sekundärkällor i vår studie. Dessa har främst använts för 

att införskaffa generell information om sociala medier för att få en bättre förståelse över 

dagsläget samt för att förvärva nyutkommen information. Som sagts tidigare är sociala 

medier ett relativt nytt ämne och något som utvecklas snabbt och ofta. För att ta del av 

nya upptäckter, konstateranden och utav företagens användning av sociala medier har 

tidningsartiklar från E24 nyttjats. Hemsidor har också använts för att hämta statistik 

som på ett konkret sätt stärkt vår argumentation i exempelvis ämnets aktualitet och för 

att motivera urval.  

Vid insamlandet av teorier har vi strävat efter att hitta grundkällorna samtidigt som vi 

sökt efter de senaste framstegen inom varje teori för att kunna redogöra utvecklingen av 

dessa teorier. I vissa fall har det inte varit möjligt att ta del av grundkällorna, exempel 

på detta är information från Forrester. Forrester är ett oberoende företag som genomför 

undersökningar i syfte att hjälpa och rådge globala företag, deras tjänster är kostsamma 

varför vi inte haft möjlighet att ta del av informationen direkt från dem. Vi har i dessa 

fall refererat till källan som använt sig av Forresters information men visar i 

sammanhanget att informationen ursprungligen kommer från Forrester.  

Ett problem som uppstått vid insamlandet av sekundärkällor har varit att hitta relevanta 

och vetenskapligt baserade källor vad gäller sociala medier. Trots en viss forskning 

inom ämnet har mängden varit begränsad i vad som kan appliceras i vårt syfte. 

Oberoende av detta problem bedömer vi att vi har använt oss av tillräckligt många och 

tillförlitliga källor som grund för vår teoretiska referensram.  

2.7 Källkritik  

2.7.1 Kritik mot källor i vår teoretiskreferensram  

För att öka trovärdigheten i sin studie är det viktigt att författaren kritiskt granskar sina 

källor, genom att analysera styrkor och brister hos källorna skapas tillförlitlighet i 

studien (Ejvegård, 1996, s. 59-63). Vår teoretiska referensram innehåller diverse teorier 

och källor som i första hand är hämtade ur vetenskapliga artiklar men vi har även 

använt oss av ett antal böcker. De artiklar vi har använt är som ovan nämnt hämtade 
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från kända företagsekonomiska databaser som Business Source Premier och Emerald 

och är peer reviewed vilket betyder att de är granskade och accepterade av andra 

forskare inom samma ämne. Detta ökar trovärdigheten i våra valda artiklar. 

Vid sökandet av sociala medier har vi försökt använda oss av så nya artiklar som 

möjligt för att de ska vara relevanta för vår studie. Då ämnet ständigt utvecklas, blir vi 

till stor del beroende av artiklarnas aktualitet. Nyare artiklar har använts då vi anser att 

det skett ett större genomslag för sociala medier de senaste åren och att detta kan ha 

påverkat aktualiteten. Det är under de senaste åren Facebook blev tillgängligt för 

allmänheten, Twitter utvecklades och bloggar fick sitt genomslag.  

Vi har strävat efter att använda främst artiklar i vår undersökning då dessa är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och granskade, varför de kan ses vara av en 

högre vetenskapliggrad än böcker. Vårt teorikapitel består dock till viss del även av 

kurslitteratur, vilket kan ifrågasättas då dessa ofta är förenklade och inte alltid hänvisar 

till ursprungskällan av de teorier som behandlas. För att motivera användningen av 

böcker har vi i teorikapitlet framförallt använt oss av böcker från de främsta och mest 

erkända forskarna inom ämnena så som Grönroos och Gummesson inom 

relationsmarknadsföring och Kotler inom marknadsföring (och Vargo och Lusch inom 

Service Dominant Logic men informationen om denna teori är däremot hämtad främst 

från artiklar). Dessa författare har god kunskap inom ämnet och har i sina böcker 

förmedlar sina egna tidigare artiklar samt andra relevanta inom ämnet och deras 

resonemang i böckerna är ofta basen för teorin. Annan kritik mot kurslitteratur är att 

författarna ofta visar en typ av verklighet, att ‖så här är det‖ varför diskussioner kring 

ämnet ofta faller bort. För att undvika att studien påverkas negativt av detta har vi även 

tagit till oss av andra författares åsikter inom ämnet. Vi försöker även undgå problemet 

genom att varva böcker med artiklar. Kombinationen av artiklar och böcker kan ses 

som en fördel då denna visar tidigare forskning med nyare samt hur utvecklingen inom 

området varit. I det fall författarna i sina böcker hänvisat vidare har vi naturligtvis sökt 

efter ursprungskällan. Även om kurslitteratur kan ifrågasättas visar de på hur relevanta 

våra teorier är då det används till undervisningen av studenter inom marknadsföring. 

Detta menar vi gör vår valda kurslitteratur tillförlitligt och lämplig att använda i 

studien.  

Sociala medier som ett nytt fenomen har begränsat vår möjlighet att hitta relevant och 

vetenskapligt baserad information då få studier har gjorts som vi även nämnde ovan. Vi 

är medvetna om att några av våra källor inte är till fullo vetenskapliga. Bland annat har 

boken om sociala medier; marknadsföring och kommunikation i sociala medier; 

Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning :-) (Carlsson, 2010) använts. I 

inledningskapitlet skriver författaren att ”Bokens innehåll baseras på egna och andras 

erfarenheter, intervjuer med företag och experter, undersökningar och forskning. Den 

är medvetet anpassad till svenska förhållanden, med praktiska exempel ur 

verkligheten.” Detta tyder på att boken till en viss del är vetenskapligt baserad men 

framförallt har denna bok använts till att förklara sociala medier samt hur de används i 

praktiken, något som få andra författare behandlat. Vi har hanterat informationen från 

denna bok med extra kritiska ögon och försökt stärka författarnas argument eller åsikter 

med andras för att öka trovärdigheten av källan samt arbetat aktivt för att begränsa 

informationen från denna bok. 
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2.7.2 Kritik mot våra metodkällor  

Våra metodkapitel, både den pratiska och teoretiska metoden grundar sig främst på 

böcker inom samhällsvetenskaplig forskningsmetodik och behandlar vårt 

tillvägagångssätt av studien. Då vi genomfört en kvantitativ metod har vi ämnat 

använda böcker som framförallt fokuserar på detta tillvägagångssätt, vissa böcker har 

också behandlat mer specifika delar, exempelvis Trosts (2007) Enkätboken som 

fokuserar på allt runt om kring utformning av enkäten. De metodböcker som 

förekommit i studien har ofta några år på nacken och kan anses som relativt gamla. 

Johansson Lindfors (1993, s. 89) diskuterar aktualitetssjukan och menar att nya verk 

inte alltid behöver vara bättre och att det finns en tendens att klassiska verk hamnar i 

skymundan. Denna åsikt tog vi i beaktande och bedömde att metodkapitlet inte är lika 

beroende av aktualiteten som exempelvis teorikapitel om sociala medier. Några 

metodteorier bygger på riktigt gamla synsätt, stora förändringar i forskningen har alltså 

inte skett varför vi menar att aktualiteten inte har en överdriven betydelse i valet av 

dessa böcker. Vi har i metodkapitlet försökt använda litteratur som är erkända och ofta 

refererade till. I många metodböcker följer samma diskussion, vilket gör att 

tillförlitligheten höjs ytterligare. Med detta resonemang anser vi att våra två 

metodavsnitt är baserade på tillförlitliga och vetenskapligt förankrade källor. Vi ser dem 

dessutom som tillräckligt pålitliga för att beskriva vårt metodologiska resonemang samt 

som stöd för vårt tillvägagångssätt under arbetet.   

2.7.3 Kritik mot våra elektroniska källor  

För att visa på aktuella synpunkter och åsikter om vårt valda ämne har vi under denna 

studie använt ett fåtal elektroniska källor. Den nyhetskälla som förekommer i vår studie 

är E24, i denna typ av källa kan tillförlitligheten ifrågasättas då informationen kan vara 

vinklad och de kan ses som partiska. Vi har däremot endast använt denna i 

problembakgrunden för att visa på aktualiteten och statistik på användandet av sociala 

medier. Vi bedömer därmed att denna källa är tillräcklig i det ändamålet men brister i 

trovärdigheten för att användas i teoretiska perspektiv. 

Vi har även använt oss utav Checkfacebook.com i vår problembakgrund för att visa på 

utvecklingen av Facebook det senaste året. Tillförlitlighet på denna källa kan 

ifrågasättas eftersom det inte är Facebook själv som lägger ut information, det är en 

privatperson som transformerar upplysningar från Facebooks marknadsföringsverktyg, 

siffrorna kan därmed ifrågasättas. Vi använder dock statistiken för att visa på Facebooks 

genomslag vilket gör att smärre differenser inte är av betydelse. Då denna källa inte har 

använts som teoretiskgrund eller i ett kapitel som är avgörande för studiens resultat 

påverkar inte källan trovärdigheten på studien. Från Statiska centralbyråns hemsida har 

statistik hämtats framförallt till problembakgrunden. Då statistiska centralbyrån är en 

förvaltningsmyndighet och oberoende källa med uppgift att förse regeringen, 

myndigheter, forskare och privata näringslivet med statistik ser vi dem som en 

tillförlitlig källa. 
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3. Teori 

3.1 Service logik 
Att endast fokusera på att förmedla en produkt till konsumenten ses inte längre som 

hållbart (Vargo och Lusch, 2004). Synen på marknadsföring har förändrats från ett 

tidigare gods- och transaktions dominerat synsätt där kunden sågs som det slutgiltiga 

målet, företaget var den part vars uppgift var att producera värdet och kunden som 

konsumenten av värdet. (Lusch, Vargo & O´Brien, 2007) ‖Value-in-exchange‖ 

utmanades av ‖value-in-use‖, (Vargo och Lusch 2004; Grönroos, 2008b, s. 299) och 

marknadsföringen förflyttades från ett gods- eller transaktionssynsätt till ett service 

dominerat synsätt där ogripbara processer och relationer är i fokus. (Vargo och Lusch, 

2004; Gummesson, Lusch & Vargo 2010; Grönroos 2008a, s. 68-69). Kunden är både 

producent och konsument, en verksam resurs som kan agera med andra resurser, en 

samarbetspartner som tillsammans med företaget skapar värde (Vargo & Lusch, 2004; 

Ballantyne & Varey, 2008). Under utvecklandet av service logik har synsättet dessutom 

förändrats från att se kunden som medproducent till medskapare av värde (Vargo och 

Lusch 2008). Med service logik menas ett engagemang för samarbetande processer som 

involverar kunder, partners och anställda på alla nivåer (Lusch et al 2007). Det krävs 

mer än att vara kundorienterad, företag bör samarbeta och lära av kunden samt anpassa 

sig mot dess behov (Vargo & Lusch, 2004). 

Grönroos (2008b) instämmer i vissa delar av Vargo och Lusch (2004) begrepp service 

dominerad logik men är kritisk till författarnas definition och pratar istället om service 

logik då han menar att, som perspektiv är service- och gods centrerade ansatser för att 

förstå kunder och göra affärer olika, service är en ‖value-supporting process‖ medan 

gods är ‖value-supporting resources‖. Han menar också att diskussionen är för 

fokuserad på vad service gör för kunder och vill istället se detta som två aspekter, en 

logik för konsumenten samt en logik för service leverantören. Kunden skapar värde för 

dem själv i deras vardagliga rutiner när de använder resurser som tillhandahålls från 

företag tillsammans med andra resurser och kunskaper, vilket då är kundens service 

logik. När en interaktiv kontakt från företagets håll skapas med kunden under tiden de 

använder företagets varor eller tjänster utvecklas möjligheter att samskapa värde med 

dem och för dem, vilket då är leverantörens service logik. (Grönroos, 2008b) Vi 

instämmer i Grönroos resonemang och anser att detta sätt att se på teorin visar ett 

bredare område varför vi väljer att använda samt benämna denna teori enligt hans 

definition som service logik. 

Tillämpningen av service logik betyder att underlätta de kundprocesser som gynnar 

värdeskapande i dagliga aktiviteter och processer (Grönroos, 2008a s. 66). Företag bör 

fokusera på att förstå kunders dagliga aktiviteter och hur de använder produkter och 

tjänster för att skapa värde. Genom att studera behov och även de outtalade behoven kan 

utvecklandet av ett kundfokuserat erbjudande baserat på en service logik skapas. 

Exempelvis önskades inte mikrovågsugnen av konsumenterna men genom att se utöver 

behoven och studera de dagliga aktiviteterna utvecklades produkten. (Grönroos, 2008b) 

Genom att allt fler konsumenter använder sig av sociala medier och allt fler tjänster 

sköts genom Internet finns möjligheter för företag att använda denna plattform för att 

öka kunders värde.  
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Kunder kräver (på ett flertal marknader) mer än endast en produkt, företagets nyckel till 

framgång är inte längre kärnprodukten, denna kan vara utgångspunkten samt en del av 

tjänsteerbjudandet men det totala tjänsteerbjudandet är vad som skapar värde för kunden 

(Grönroos, 2008a, s. 66). Sociala medier skulle kunna vara en typ av extratjänst som 

kunder önskar på marknader för att öka det totala värdet från företaget. Grönroos 

(2008a, s. 24-26) menar att Internet kan med fördel användas som ett relationsbaserat 

verktyg och utnyttjas för att förbättra kontakt med kunder vilket i sin tur förstärker 

kundens uppfattning av det totala värdet. Med ett utvecklat service synsätt förändras 

marknadsförarens roll i företaget från att definiera kundvärdet mot att fokusera mer på 

att hantera kommunikativa interaktions processer för att underlätta relationen till kunden 

(Ballantyne & Varey, 2008 s. 13). Det gäller därför att erbjuda lämpliga platser för att 

kunna tillgodose detta, varför sociala medier fullföljer sin funktion som informations- 

och kommunikationsverktyg. Utvecklingen av informationsverktyg som exempelvis 

sociala medier underlättar för företagen att skapa och behålla befintliga kundrelationer, 

med ett expanderat utbud av tjänstekomponenter kan även kundrelationen breddas.  

I och med utvecklingen av Internet och informationsverktyg besitter kunden mer 

information, detta utvecklar ett ökat krav från konsumenterna på företagens service då 

kunder ständigt önskar förbättrad bekvämlighet, färre problem och lägre 

tilläggskostnader med produkter och tjänster. (Grönroos, 2008a, s. 24-26) Sociala 

medier kan underlätta kontakten till företag och därmed stimulera dessa faktorer genom 

snabb och enkel kommunikation via Internet, utan att en lur behöver lyftas eller en plats 

behöver besökas.  

Sociala medier kan ses som företagets förlängda arm mot konsumenterna, en möjlighet 

att genom medierna bredda tjänsteerbjudandet, erbjuda kunderna något mer än bara en 

produkt och ta vara på kundernas information. Teorin föreslår att konsumenterna 

efterfrågar och driver på företag att utveckla tjänster som exempelvis att finnas med på 

de sociala medierna. Detta är något som vi bland annat ifrågasätter i vår undersökning, 

om det verkligen är konsumenternas önskan med företags förekomst på sociala medier 

och om de i så fall förhöjer värdet i form av relationen. Då den bland annat ger en 

förklaring till bakgrunden av utvecklingen samt varför företag börjat använda sociala 

medier ser vi en relevans att ta med service logik som en teori i vår studie.  

3.2 Sociala medier 

3.2.1 Bakgrunden till sociala medier, Web 1.0 och Web 2.0,  

Webb 1.0 är föregångaren till Webb 2.0 och syftar till utvecklingen av hur Internet 

används snarare än själva teknologin. Webb 1.0 handlade om att kunna ta fram och nå 

information medan Webb 2.0 syftar till att skapa och konsumera den och därför bidra 

med ett värde till tjänsten samt uppmuntra och underlätta deltagande. (Van Heerden 

2010, s. 38) Termen Webb 2.0 utvecklades under 2000-talet i och med Internets 

utveckling och ett flertal olika definitioner finns tillgängliga.  

Constantinides och Fountain (2008, s. 232-233) definierar termen som ”Web 2.0 is a 

collection of open-source, interactive and user-controlled online applications 

expanding the experiences, knowledge and market power of the users as participants in 

business and social processes. Web 2.0 applications support the creation of informal 

users’ networks facilitating the flow of ideas and knowledge by allowing the efficient 
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generation, dissemination, sharing and editing/refining of informational content.” 

Kasavana, Nusair och Teodosics (2010, s. 68) definition liknar Constantinides och 

Fountains definition. De ser Webb 2.0 som en samling av teknologier exempelvis 

bloggar, wikis, podcasts och dessa kopplas samman med Internetbaserade sociala 

nätverk. En plattform där användare kan komma i kontakt med varandra och träffa 

andra med liknande intressen, kommunicera samt under en egen privat sida publicera 

personlig information. (Kasavana, Nusair och Teodosics, 2010, s. 68) Berthon, Hulbert 

och Pitts (1999) syn på Webb 2.0 syftar till ett ‖two way flow‖ mellan individer och 

teknologier där det finns möjlighet att framföra och utvärdera idéer samt justera dem. 

Kort sagt kan sägas att Webb 2.0 framförallt handlar om användarens väsentliga 

deltagande och bidragande av information som ger ett förbättrat innehåll för fler 

användare (Constantinides & Fountain, 2008, s. 232; Van Heerden, 2010, s. 38). 

Här nedan presenteras vanliga webb 2.0 applikationer. 

Blogg är en förkortning av Web log och användes till en början som en online dagbok 

(Constantinides & Fountain, 2008, s. 233) men har på senare tid utvecklats till ett 

informations- och marknadsföringsverktyg och kan nå en bred publik mot en relativt låg 

kostnad (Van Heerden 2010, s. 73 ; Kotler & Armstrong, 2010, s. 531). På en blogg 

publiceras inlägg regelbundet och ses ofta i tidsordning. Inläggen kan kommenteras från 

andra läsare och intresserade kan även prenumerera på innehållet. (Carlsson, 2010, s. 

76-79) Bloggar kan användas för att skapa en bild av företaget och ger dem möjlighet 

att kommunicera mer informellt. Genom att visa produkter kan varumärket stärkas samt 

intresset för både produkterna och företaget öka. (Carlsson, 2010, s. 77) Bloggars 

förmåga att påverka konsumenter ökar i rask takt då både läsare och antalet som bidrar 

med inlägg och kommentarer ökar och får allt större inflytande (Constantinides & 

Fountain, 2008, s. 240). Samtidigt som bloggar kan användas som ett verktyg för att 

komma i kontakt samt skapa band till kunder kontrollerar det inte relationerna. Dessa 

kan visserligen fortfarande påverkas men det är kunden som har kontrollen. (Kotler & 

Armstrong, 2010, s 531) 

Under bloggar finns även mikrobloggar som exempelvis Twitter, en webbplats där 

användaren kan skriva kortare inlägg på max 140 tecken. Syftet med en mikroblogg är 

ofta inte detsamma som med en blogg, med kortare inlägg krävs inte lika mycket tid i 

form av research, skrivande och administration för att uppdatera. Den förmedlar 

däremot inte möjligheten till en längre presentation av exempelvis produkter eller 

tjänster och bör därför användas som ett komplement till en blogg. (Carlsson, 2010, s. 

12, 80-83)  

Sociala nätverk är en plattform för kommunikation där användarna kan skapa egna 

privata webbplatser som även andra har möjlighet att ta dela av (Constantinides & 

Fountain, 2008, s. 233). Exempel på sociala nätverk är Facebook, en webbplats som 

framförallt utgörs av användarprofiler med kontaktuppgifter och digitala fotoalbum 

(Carlsson, 2010 s. 14). Kommunikationen på Facebook sker ofta i kortare former, och är 

mer dialogvänlig då det är möjligt att följa kommentarer och inlägg på ett relativt enkelt 

vis. Genom en snabb spridning av nyheter bland vänner kan företag via Facebook 

snabbt nå en större publik. (Carlsson, 2010, s. 86) 
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Communities är en webbsida som organiserar och distribuerar en viss typ av innehåll så 

som video, foton eller uppslagsverk. Exempelvis, youtube.com, flickr.com, 

wikipedia.com (Constantinides & Fountain, 2008, s. 233) 

Forum och anslagstavlor är webbsidor där användare, ofta med likasinnade intressen 

har möjlighet att dela med sig av information samt idéer (Constantinides & Fountain, 

2008, s. 233) 

Vi kommer däremot inte att behandla communities, forum och anslagstavlor djupare i 

vår studie.  

3.2.2 Användaren av sociala medier 

Nya användare bidrar med ett ökat värde till sociala medier, fler användare betyder fler 

människor som kan bidra med information vilket i sin tur betyder en värdefullare 

service (Constantidides & Fountain, 2008, s. 236). Harris och Rae (2009, s. 29) 

förmedlar Lis (2007) term social technographics vars undersökning skapades för 

Forrester Research, en klassificering av användare som även Carlsson (2010, s. 22) tar 

upp i sin bok, ursprungligen också refererat till Forrester Research. Dessa beskriver hur 

olika användare nyttjar Internet och hur det påverkar användningen samt vilken reaktion 

de får på sociala medier.  Studien har identifierat fem olika grupper; kreatören som 

bloggar, publicerar webbsidor, skapar och laddar upp filmer samt även musik, skriver 

artiklar och postar online etc., kritikern, som troligen är aktiv och skriver kommentarer 

och recenserar produkter och tjänster. Samlaren använder RSS-flöden samt samlar på 

foton och länkar mm. Deltagaren har möjligtvis en profil och/eller besöker ofta diverse 

nätverkssajter. Sista gruppen av användare är åskådaren, han är inte aktiv med 

kommentarer eller överlag inte vidare delaktiga och dialoginriktade men finns där och 

tar del av informationen, läser bloggar, lyssnar på podcasts, tittar på filmer och läser 

diskussionsforum etc. (Harris & Rae, 2009, s. 29; Carlsson, 2010, s. 22.) Den 

sistnämnda gruppen menar Carlsson (2010, s. 22) är den största gruppen i Sverige.  

Att förstå hur kunderna använder sociala medier samt att veta vad det betyder och hur 

denna information kan användas blir allt viktigare för företag för att kunna maximera 

nyttan samt förbättra kommunikationen till kunderna på bästa sätt. (Harris & Rae, 2009, 

s. 29) 

3.2.3 Sociala medier och företagen 

Sociala mediers inflytande är väl omtalat. Constantinides och Fountain (2008) menar att 

sociala mediers inflytande ökar samtidigt som den traditionella marknadsföringens 

inflytande över konsumenternas beteende minskar i samma takt som konsumenternas 

befogenhet att påverka informationen som delas på sociala medier ökar. De sociala 

medierna har fått en global framgång och slagit igenom samt accepteras av en stor 

mängd människor, vilket visar att sociala medier är här för att stanna. (Constantinides & 

Fountain, 2008) Steward och Pavlou (2002) menar att sociala medier har en stor 

potential och inte bara är ett nytt verktyg utan en ny marknadsföringskanal som kan 

skapa värde genom interaktiva marknadsföringsaktiviteter. Carlsson (2010, s. 45) är lite 

mer återhållsam i sitt uttalande om sociala mediers inflytande och menar att det i 

dagsläget inte ersätter traditionella marknadsföringsmetoder och kanaler men det är 

fortfarande ett användbart komplement. För att lyckas och nå ut till kunder krävs 

däremot engagemang från företagets håll samt kontinuerliga uppdateringar. Företagen 
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behöver också hitta egna lösningar på marknadsföringen som kompletterar varandra och 

i slutändan ger en bra balans. Företagen bör inte använda sig av sociala medier för att de 

ser det som ett måste, för att andra gör det och för att det verkar kul. Aktiviteterna bör 

vara till nytta och gynna företaget. (Carlsson, 2010, s. 118)  

Internet har förändrat vår relation till innehåll och information (Smith, 2009, s. 559) 

samt hur vi interagerar med varandra (Jackson, 2010, s. 56). Vi har en mindre del tid 

och pengar att lägga ner på utvärderingen av alternativ och att samla information om en 

produkt eller service vilket gör att utvärderingen ska ske så snabbt som möjligt (van der 

Merwe och van Heerden, 2009, s. 65). Kraven att alltid finnas tillgänglig och 

möjligheten att kunna ta del av lätt använd digitaliserad information har därför skapat 

och utvecklat nya sammanhang för kommunikation (Van Heerden, 2010, s. 7).  Genom 

Internet och sociala medier kan information snabbt och enkelt förvärvas. Då fler kunder 

samlas i sociala nätverk följer fler företag efter (Kotler & Armstrong, 2010, s. 537). 

Sociala medier erbjuder nya möjligheter och tillfällen för företagen att skapa 

kundrelationer, synas och kommunicera med sina kunder (Carlsson, 2010, s. 29). 

Marknaden har förändrats i termer av att mer makt och konversationer har förflyttats 

över till konsumenterna. Genom sociala nätverk kan människor bli engagerad världen 

över, bara det finns en Internetuppkoppling tillgänglig (Smith, 2009) och som sagt 

sprids information snabbt. Då alla konsumenter har möjlighet att kommentera, 

recensera, skapa och publicera information om företag och dess produkter, något som 

tidigare var ett privilegium för företagen är det viktigt att företagen lyssnar och tar reda 

på hur de upplevs av konsumenterna, vad som sägs och vad som publiceras (Smith, 

2009, s. 560; Carlsson, 2010, s.35; Constantinides & Fountain, 2008, s. 241; Van 

Heeden, 2010, s. 3). Att först lyssna och sedan prata är en väsentlig del av företagens 

business model, annars riskerar företag att hamna efter. Detta är även nyckeln för att 

skapa relationer samt trogna kunder som sprider varumärket vidare. (Smith, 2009, 

s.560) 

Företagens inflytande över kommunikation, information, meddelanden mm. har i sin tur 

minskat (Van Heerden, 2010, s. 2; Harris & Rae, 2009, s. 25; Carlsson, 2010, s. 34). Att 

förlora inflytandet kan vara skrämmande och Harris och Rae (2009, s. 25) menar att det 

kan vara en utmaning för företagen att både ge ifrån sig makten och kontrollen samtidigt 

som de vill undvika att generas, det gäller att hitta en lämplig balans.  Att förlora 

kontrollen behöver inte ses som något negativt utan kan vändas till en möjlighet då 

arbetet istället erbjuder nära kontakt med marknaden då användarens åsikt finns inom 

räckhåll (Constantinides & Fountain, 2008), kunders information kan med fördel 

organiseras om för att användas som reklam eller i informationssyfte (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 531). 

Kunders inlägg, information och åsikter som exempelvis publiceras på bloggar eller i 

diverse forum kan upplevas som mer trovärdig än det traditionella 

marknadsföringsmaterialet som företagen skapar ( Harris och Rae, 2009 s. 24) och 

kunder är ofta misstänksamma mot traditionell marknadsföring (Van Heeden, 2010, s. 

125). Konsumenterna har en förmåga att inte förlita sig på kommersiell reklam, ofta 

utan logisk grund utan ser ofta andra konsumenters åsikter som mer trovärdig då denna 

uppfattas som mer objektiv, detta till den graden att det även kan förändra relationen 

mellan företag och konsumenter. (Harris & Rae, 2009, s. 24)  
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3.3 Word of mouth 
En nyckelaspekt av sociala medier är word of mouth (Kotler & Keller, 2009, s. 585). 

Grönroos (2004a, s. 296-297) benämner word of mouth enligt följande ”Word-of-mouth 

kommunikation är ur ett relationsperspektiv baserad på kundernas långvariga 

erfarenheter och engagemang. Deras muntliga kommunikation återspeglar hur de 

upplevt relationsepisoder eller servicekontakter och deras värde, samt den psykologiska 

trygghet/otrygghet de känner i relationen. Kommunikationen varierar beroende på 

styrkan i relationen.” 

Word of mouth (w.o.m) är produkt- service eller varumärkesrelaterad information samt 

åsikter som en konsument delar och kommunicerar vidare till andra. (Brown, Broderick 

& Lee, 2007; Walsh & Mitchell, 2008). Word of mouth illustrerar således 

informationsspridningen och kommunikationen mellan olika aktörer. Då detta ideligen 

uppstår både inom och utanför sociala medier ser vi en stor relevans av teorin i vår 

studie. Dessutom både påverkar och påverkas word of mouth av relationer varför vi ser 

det som oundvikligt att inte ta med denna teori.    

Med en stark relation mellan ett företag och en kund kan en bindning mellan de två 

parterna utvecklas och skapa positiv word of mouth då kunden rekommenderar dem till 

andra potentiella kunder och därmed bli förespråkare för företaget (Grönroos, 2004a, s. 

297). Detta kan kopplas ihop med Haywoods (1989) uttalande där han uttrycker att 

word of mouth kan sänka marknadsföringskostnaden för företaget. Harris och Rae 

(2009, s. 30) är också inne på samma spår och menar till och med att trogna kunder kan 

ses som marknadsföringens holy grail, en ovärderlig källa då en konsument blir så pass 

positiv till varumärket att de deras word of mouth står för en stor del av 

marknadsföringen och försäljningen, gratis.   

Massmedia sprider medvetenhet kring produkter, tjänster eller varumärken och företag 

använder diverse kanaler för att kommunicera sina produkter, konsumenter tenderar 

däremot att förlita sig mer på andra kunders information och åsikter. Då kunden är 

oberoende av marknaden upplevs den ofta som mer trovärdig. (Haywood, 1989; Brown 

et al., 2007; Grönroos, 2004a, s. 297) Detta betyder att det är viktigt att hålla koll på vad 

konsumenter säger om företaget, genom sociala medier kan kontakten mellan kunder 

och företag underlättas, företag kan också lätt ta del av vad konsumenter uttryckt om 

företaget, skulle det vara något negativt finns ofta möjlighet att kontakta kunden och 

försöka vända den negativa erfarenheten. Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s. 67-68) 

uttrycker också vikten av att företagen håller koll på kunders åsikter samt vad som 

skrivs om dem, positiv word of mouth är naturligtvis det bästa men att hantera negativa 

upplevelser från en kund kan bli avgörande för att förhindra att denna information 

sprids. Kunder kommer oftare ihåg och påverkas mer av negativa erfarenheter än de gör 

av positiva vilket kan tendera i att det är troligare att denna information sprids vidare, 

negativ information om en produkt eller en tjänst väger dessutom tyngre i avgörandet än 

positiv. (Zeithaml et al., 2006 s. 67-68)  

Begreppet word of mouth har funnits med sedan mitten på 60-talet, efter Internets 

genomslag har även ett Internetbaserad word of mouth utvecklats. Kotler och 

Armstrong (2010, s. 531) nämner begreppet word of web, Holloway och Beatty (2003, 

s. 103) pratar om word of mouse där de menar att genom Internet kan information 

spridas ännu snabbare samt till en större mängd människor då fler personer kan ta del av 
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informationen. I och med detta blir det allt mer avgörande för företag att bevaka vad 

som sägs om dem. Dagens kontaktnät och aktivitet är dessutom större idag på grund av 

tekniken (Carlsson, 2010, s. 8) Brown et al., (2007, s. 11) menar till och med att 

Internets utveckling gjort att det inte längre spelar roll om personen som står bakom 

informationen är känd, detta är inte en avgörande faktor för konsumenter i valet av 

exempelvis produkt. I huvudsak är det den uttryckta åsikten som har betydelse. 

Figuren nedan illustrerar informationsflödet i traditionell word of mouth och 

Internetbaserad word of mouth (Brown et al., (2007).  

 

 

 

 

 

3.4 Relationsmarknadsföring 
Traditionell marknadsföring har på senare år kritiserats för att kunderna inte satts i 

första hand (Brownlie & Saren, 1991). Begreppet relationsmarknadsföring (i 

fortsättningen förkortat RM) skapades utifrån denna kritik med utgångspunkten att 

kunden är det centrala som företaget ska lägga fokus på vid marknadsföringen 

(Mitussis, O´Malley & Pattersson, 2006, s. 572-573). Enligt Blomqvist, Dahl och 

Haeger (1993, s. 11) blev begreppet RM aktuellt under 1980-talet och författarna ser det 

som en strategi för att utveckla företagets kundrelationer. Vidare anser de att RM är 

själva kärnan i företaget, de måste vara kundorienterat för att konkurrera (Blomqvist et 

al., 2004, s. 27). Implementeringen av RM fick marknadsföringen att gå från det 

opersonliga massbudskapet till ett mer personligt engagemang mot kunderna, denna 

förändring ökar både effekten och effektiviteten av marknadsföringen genom att 

involvera kunden till ett samarbete med organisationen. (Mitussis, et al., 2006, s. 573)     

RM utgör grunden för att förstå hur värde skapas, anpassas och framförallt upplevs av 

kunden. Genom användandet av relationsmarknadsföring bygger företaget upp 

långsiktiga relationer med sina kunder, eftersom det anses vara mer lönsamt att behålla 

gamla kunder och förbättra dessa relationer än att söka efter nya (Grönroos 2004a, s. 

146; Zeithaml et al., 2006, s. 187). Det är först efter en tid som befintliga kunder blir 

lönsamma, detta är en av anledningarna till att det läggs mycket fokus och omsorg på 
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Figur 1, An Online Social Network (Brown et al., 2007) 
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kunderna i marknadsföringen idag. Att utveckla och behålla långsiktiga kundrelationer 

är avgörande för företagets framgång och denna framgång bestäms av företagets 

förmåga att öka och behålla en lojal kundbas. (Ward & Dagger, 2007, s. 281) 

Gummesson (2002, s. 16) definierar RM på följande vis: ”Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.  Grönroos 

(2004a, s. 31-37b) menar att RM kan ses som en process där företag etablerar, 

underhåller och utvecklar kundrelationer, detta uppnås genom ömsesidigt utbyte och 

uppfyllelse av löften mellan företaget och kunden. Zeithaml et al., (2006, s. 182) påstår 

att målet med RM är:”to build and maintain a base of committed customers who are 

profitable for the organization”. Vidare beskriver de målen genom en stege där 

målsättningen är att få kunderna så högt upp på stegen som möjligt. I början av stegen 

är kunderna okända för företaget och de måste identifiera och locka kunderna till sig för 

att sedan i slutet av stegen fokusera på att förstärka relationen till kunden för att skapa 

en långsiktig relation. (Se figur nedan) (Zeithaml, et al., 2006, s. 182) 

 

Figur 2, The goal of relationmarketing (Zeithaml et al., 2006, s. 182) 

Grönroos nämner liknande steg som Zeithaml et al., och menar att processen börjar med 

identifiering av kunderna och går sedan vidare till etablerandet av en relation. Vidare 

gäller det att försöka behålla relationen som skapats och slutligen måste relationen 

också förstärkas. (Grönroos, 2004b, s.101)  

Företags arbete med sociala medier kan appliceras i denna stege. Ett syfte med sociala 

medier är bland annat att vara synlig samt locka till sig nya kunder men samtidigt 

erbjuda en tjänst som förhöjer värdet för befintliga kunder. Genom att finnas tillgänglig 

och erbjuda service i form av rådgivning via bloggar, Twitter eller Facebook kan 

tillfredställelse uppnås. Om företag är engagerade och erbjuder snabba svar vet 

konsumenterna att verktyget ger något vilket ökar chansen till att de återkommer, 

företagen får alltså behålla kunderna. För att behålla samt förstärka kundernas 

användning av sociala medier blir det allt vanligare att företag erbjuder VIP-

engagemang och rabatter. (Carlsson, 2010, s. 65) 

3.4.1 Vad är en relation?  

Vårt syfte med studien är att undersöka om kunder uppfattar att deras relation till 

företag påverkas av sociala medier varför valet av relationsmarknadsföring kändes 

naturligt. Vi menar att relationsmarknadsföring som en teori är relevant för vår studie då 

denna fokuserar på att sätta kunden i fokus i marknadsföringen för att skapa en 

långsiktig relation. Vi har identifierat 3 faktorer (kommunikation/interaktion, 

engagemang, lojalitet och interaktion) som kan påverka relationen vilka vi förklarar 

mer ingående i kapitel 3.4.2. För att besvara frågan om relationer påverkas ansåg vi det 

nödvändigt att definiera vad en relation är och hur företagen vet att en relation har 

utvecklats.  

Erhålla/förvärva Tillfredställa Behålla Förstärka/förhöja
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För att kunna se om en relation påverkas börjar vi med att definiera vad en relation är 

för att sedan kunna avgöra om den utvecklas. Grönroos (2008a, s.47-48) menar att 

många företag hävdar att de tillämpar RM och att en relation mellan kunden och 

företaget finns. De har däremot ingen kontroll över om kunden delar synen och 

instämmer att en relation har skapats. Ett sätt att bedöma om en relation har etablerats är 

att beräkna återkommande köp, hur många gånger kunden köpt av samma företag kan 

ge indikationer på om en relation har etablerats. Relationer bygger på en attityd och 

uppenbaras inte bara i kundens köpbeteende, utan kunden måste ha en mental och 

känslomässig koppling till relationspartnern. (Grönroos 2008a, s.47-48)  

En person eller en grupp människor måste uppleva att det finns något som för de två 

parterna samman. Denna känsla eller upplevelsen är inte något som växer fram av sig 

själv utan är något som måste förtjänas genom RM. Företagen bör skapa de 

interaktions- och kommunikationsprocesser som gör en relation möjlig, men det är som 

nämnt ovan inte företagen som avgör om en relation skapats eller inte, det är kunden. 

(Grönroos, 2008a, s.47-49) Grönroos (2008a, s.48) ger också en beskrivning av vad en 

relation är och menar på att en relation har utvecklats när kunden upplever att företaget 

tänker på samma sätt som kunden själv. Utvecklingsprocessen mot ett gemensamt 

tankesätt innefattar interaktion och kommunikation som vi går in på djupare nedan 

3.4.2 Interaktion och kommunikation  

Då kommunikation och interaktion utgör en väsentlig del av sociala mediers grund samt 

då dessa två faktorer är med och skapar/påverkar relationer använder vi oss av dessa för 

att få en bild av kunders relationer till företag på sociala medier. Interaktion består av 

olika sorters utbyten exempelvis av varor, tjänster, information och administrativa 

rutiner, vilket betyder i stort sett all kontakt som sker mellan kunden och företag. 

Interaktion är samspelet mellan kund och företag medan kommunikation är vad som 

förmedlas mellan parterna. (Grönroos 2008a, s.48-49) I all interaktion äger 

kommunikation rum, ofta i separata kommunikationsinsatser såsom direktreklam, 

annonser och säljförhandling. De aktiviteter och processer som sker löper över tid och 

integreras i en enda värdeskapande relationsprocess. (Grönroos 2008a, s.48-49) En stor 

del av den aktivitet som sker på sociala medier kan räknas till interaktion och 

kommunikation varför dessa kan ses som en av sociala mediers grundstenar, att det sker 

mellan företag och dess kunder genom tvåvägskommunikation är tydligt. Även 

relationer genereras av ett interagerande som skapas via kommunikation. Det finns 

minst två parter i en relation (Grönroos, 2008b) och för att denna ska skapas så krävs 

kommunikation. Med vårt syfte att undersöka om användandet av sociala medier 

påverkar relationer anser vi det lämpligt att gå djupare in på dessa två faktorer men 

fokuserar på kommunikation då det är vad som förmedlas mellan parterna som i största 

mån kan påverka en relation samt då faktorerna generellt påminner om varandra. 

Tvåvägskommunikation mellan företag och kunder är en naturlig del i utvecklandet av 

kundrelationer och lojalitet. Förr i tiden handlade kundkommunikation om företagens 

sätt att tala om för marknaden vad företaget hade att erbjuda. Sedan några år tillbaka har 

företagen insett vikten av att lyssna till kundernas önskemål och åsikter i hjälp om att 

förbättra sin konkurrenskraft och utveckla sina produkter. Det ömsesidiga utbytet av 

information som sker genom kunddialogen stärker kundrelationen mellan de två 

parterna. (Blomqvist et al., 2004, s. 58-64) Grönroos (2004a, s. 307-310) instämmer 

med detta och argumenterar att det inte bara är företaget som ska tala och kunden enbart 



 

 

21 

 

lyssna. Det handlar istället om en dubbelinriktad process där företaget och kunden 

resonerar tillsammans. Företagen ska alltid sträva efter att kommunikation ska leda till 

respons som syftar till att upprätthålla och förstärka relationen. Liknande resonemang 

angående sociala medier för även Smith (2009), Carlsson (2010, s.35) Constantinides 

och Fountain (2008, s. 241) Van Heeden, (2010, s. 3).  Som även nämndes i kapitlet 

3.2.3 om företaget och sociala medier har mer makt förflyttats till konsumenterna 

genom Internets utveckling (Smith, 2009) Då konsumenter har möjlighet att 

kommentera, recensera, skapa och publicera information om företag och dess produkter, 

är det viktigt för företagen att de inte bara använder sociala medier för att kommunicera 

sitt budskap utan även lyssnar och ta reda på hur de upplevs av konsumenterna, vad som 

sägs och vad som publiceras (Smith, 2009, s. 560; Carlsson, 2010, s.35; Constantinides 

& Fountain, 2008, s. 241; Van Heeden, 2010, s. 3).   

Villkoren för att få en fungerande kunddialog är att företaget har öppna kanaler mellan 

sig och sina kunder samt skapar förutsättningar för att dessa kanaler används när en av 

parterna har något att säga den andra. Detta innebär att företagen måste göra det 

attraktivt för kunderna att dela med sig av erfarenheter samt så enkelt som möjligt 

kunna uttrycka åsikter. (Blomqvist et al., 2004, s. 58-64) Detta är möjligt via sociala 

medier då dessa sidor har hög tillgänglighet och erbjuder lättanvänd digitaliserad 

information (Van Heerden, 2010, s. 7). Då sociala medier även har många användare 

kan denna kanal ses som extra användbar för företag. Grönroos (2004a, s. 307) för ett 

liknande resonemang som Blomqvist och menar att det måste finnas kontakt mellan 

kunden och företaget samt att båda parter känner tillit i dialogen. Dessutom måste även 

båda berörda parterna medverka i dialogen.(Grönroos, 2004a, s. 307) Syftet med 

processen är att åstadkomma en gemensam uppfattning och nå insikt om vad parterna 

kan göra tillsammans och för varandra. En kunddialog leder till värdefulla fördelar, 

framförallt bidrar det till att ökad lojalitet från kunden till företaget vilket i sin tur kan 

ge nöjdare kunder. (Blomqvist et al., 1993, s. 83-85) Internet ökar som sagt 

tillgängligheten hos företag och inbjuder till en förbättrad interaktion mellan parterna, 

samtidigt ger det kunder möjligheten att välja vilken information de vill ta del av och ha 

en åsikt om (Kotler & Armstrong, 2010, s. 427-428). 

3.4.3 Engagemang  

Kunders engagemang på företags sidor genom de sociala medierna ger en indikation på 

deras uppfattning om företaget och därmed även antydningar på relationen, varför vi ser 

en fördel med att använda denna faktor i vår studie. Engagemang kan avse positivt eller 

negativt syfte, vi avser däremot att undersöka närmare om engagemanget på sociala 

medier förändrar relationen varför vi ämnar hantera kundengagemang i förhållande till 

relationshöjande avsikt.  

Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer och Johnston (2009, s. 340) definierar 

kundengagemang på följande sätt:‖Repeated interactions that strengthen the emotional, 

psychological or physical investment a customer has in a brand”.  

Marknadsförarens förmåga att engagera kunderna avgör i slutändan om en kund 

upplever en bättre relation till företaget. Engagemangsteori omfattar dimensioner så 

som involvering, interaktion, intimitet och inflytande. (Ahuja & Medury, 2010, s. 95-

96) Chaffey et al., (2009, s.340) förmedlar också fyra dimensioner av engagemang, 

ursprungligen från Forrester (2007) och beskriver dem enligt följande: 
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 Involvement: Online this includes websites visits, time spent, page viewed. 

Interaction: This is contributed comments to blogs, quantify/frequency of written 

reviews, and online comments as well as comments expressed in customer service. 

Intimacy: This is sentiment tracking on third-party sites including blogs and reviews, as 

well as options expressed in customer service calls. 

Influence: This is advocacy indicated by measures such as likelihood to recommend, 

brand affinity, content forwarded to friends, etc. 

Via sociala medier är kundengagemang synligt genom att kunder publicerar, 

kommenterar, instämmer, mejlar samt nätverkar. En användare som kommenterar ett 

inlägg i exempelvis en företagsblogg anses ha högre grad av engagemang än 

användaren som enbart läser inlägget. Samma gäller för användaren som uttrycker sin 

belåtenhet på sin personliga blogg, även denne anses ha högt engagemang. Graden av 

engagemang influeras av både mängden och kvalitén på kundens inlägg. (Ahuja & 

Medury, 2010, s. 95-96) 

Internet har ökat möjligheterna att aktivt involvera kunden i en relation, detta på grund 

av att kunden kan konversera med företaget på sina egna villkor och när de själva 

känner att de vill. Tillgången till information om företaget ökar och finns tillgänglig 

dygnet runt via Internet, utifrån denna information kan kunderna uttrycka sina åsikter 

till företaget. Antalet kommentarer på en blogg och antalet individer som kommenterar 

är en indikation av deltagande som i sin tur belastar engagemanget. Tre olika nivåer på 

engagemang kan identifieras: låg, mellan och hög nivå av engagemang. En person som 

går med i en grupp på de sociala medierna anses ha en låg nivå av engagemang. 

Personer som kommenterar, röstar, rekommenderar och favoriserar klassas i medelnivån 

av engagemang. Personer som bloggar, deltar i eller skapar en fanclub anses ha den 

högsta nivån av engagemang. (Ahuja & Medury, 2010, s. 95-96) 

3.4.4 Kundlojalitet  

RM syftar till att öka lojaliteten hos kunder varför kundlojalitet utgör ett central begrepp 

i teorin (Blomqvist et al, 2004, s. 35). Tanken med relationsmarkandsföring är som sagt 

att bygga långsiktiga relationer med sina kunder, en förutsättning för detta är att 

befintliga kunder är lojala mot företaget, att uppnå denna lojalitet som är till fördel för 

både kunden och företaget är målet vid genomförandet av en RM-strategi. (Blomqvist et 

al., 1993, s. 127 ff). Lojalitet är ett begrepp som har ett otaligt antal definitioner, vissa 

menar att begreppet består av upprepade inköp medan andra kallar det relativ 

inköpsvolym av samma varumärke (Oliver 1999, s. 34). Oliver (1999, s. 34) definierar 

kundlojalitet på följande vis i sin artikel:  

”A deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred product or service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 

purchasing despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behaviour” 

Blomqvist et al., (2004, s. 121) definierar kundlojalitet enligt följande: ”En kund som 

över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela- eller en betydande del av – sitt 

behov av de produkter och tjänster som täcks in av företagets erbjudande” Donio, 
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Massari och Passiante (2006, s. 446) nämner i sin artikel att ‖researcher argue that 

there must be a strong ”attitudinal commitment” to a brand for true loyalty to exist”.  

Enligt Söderlund (2001, s. 28-30) finns det tre gemensamma nämnare hos de olika 

lojalitetsdefinitionerna. Den första är att det utgår från en aktör med någon slags vilja, 

den andra förutsätter att det finns ett objekt till vilket denna vilja riktar sig. Detta objekt 

kan t.ex. vara en annan människa, en butik eller ett varumärke. Slutligen nämner han att 

lojalitet avser ett förhållande över tid. (Söderlund, 2001, s. 28-30) Detta passar in i 

sociala medier genom ett, aktören i detta fall är användaren, objektet det riktar sig mot 

är företag och dess sidor på sociala medier. Den tredje punkten, att lojalitet avser 

förhållanden över tid menar vi uppstår när kunden regelbundet besöker eller 

återkommer till sidorna. I och med dessa tre nämnare kan lojalitet även kopplas till 

sociala medier då samtliga nämnda kan identifieras även online. 

Oliver (1999) tar upp kundlojalitetens betydelse och nämner att det är en avgörande 

faktor för företagets framtid. Även Donio, Massari och Passiante (2006, s. 445) 

instämmer i vikten av lojalitet och menar på att det är en stor konkurrensfördel och ett 

sätt att behålla kunderna. Lojalitet ökar när kunden regelbundet är i kontakt med ett 

märke eller organisation, (Ahuja & Medury, 2010, s. 96) varför de kan ses som en god 

möjlighet för företag att upprätta samt behålla denna kontakt med kunder. Stone et al 

(2004) menar att nyckeln till lojalitet är de informationsbyte som sker mellan kunden 

och företaget, sinnestillståndet består nämligen av en samling attityder, värderingar, 

behov och andra abstrakta egenskaper. Lojalitet handlar om att påverka kundens 

attityder i en riktning som leder till en långsiktig relation. (Stone et al., 2004) Sociala 

medier ger företag ökade förutsättningar att komma i kontakt med kunder och 

kommunicera mer informellt varför även informationsutbytet kan tänkas öka av vilken 

anledning sociala medier med fördel kan användas för att öka lojaliteten.  

Söderlund (2001) nämner kritiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när lojalitet 

behandlas och mäts. Han menar på att det är svårt att få exakta siffror på hur lojal ens 

kunder är. Vidare anser han att det är svårt att definiera vad som kännetecknar en lojal 

kund, vilket medför svårigheter att klassificera dem.  

Hur lojal en kund är i form av återkommande köp eller besök kan spegla djupet av 

relationen mellan företag och kund varför vi ser denna faktor som viktig i vår studie. Då 

Oliver (1999, s. 34) syftar lojalitet till återkommande inköp tar vi del av hans definition 

i skapandet av vår egna. Vi avser att undersöka lojalitet via sociala medier genom 

återkommande besök samt att besöket får kunden att söka ytterligare information om 

företaget. Med detta som utgångspunkt vill vi ge svar på om en ökad lojalitet kan 

urskiljas vid användandet av sociala medier och därmed ge förbättrad relation.  

 

3.5 Customer relationship management (CRM) 
 

Begreppet customer relationship management (i fortsättningen förkortat CRM) är 

uppbyggt av fyra olika delar vilka består av relationsmarknadsföring, 

direktmarknadsföring, databasmarknadsföring samt envägsmarknadsföring (Chaffey et 

al., 2009, s. 330-331). (se figur 3) 
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Figur 3, Linkages between customer relationship management and related marketing approaches (Chaeffy et al., 
2009, s. 330) 

Kimiloglu och Zarali (2009, s. 246) menar att CRM är en av de största 

konkurrensfördelarna ett företag kan nyttja för att hindra sina kunder att byta till ett 

annat företag. De insikter och teorier som RM står för syftar CRM att applicera i 

praktiken (Mitussis et al., 2006). Chaffey et al., (2009, s. 330-331) menar att CRM 

handlar om strategier för hur kundrelationer skapas och hanteras. En annan syn på CRM 

är att det handlar om användandet av kundrelaterad information eller kunskap för att 

erbjuda relevanta produkter eller service till kunder (Bull, 2003, s. 593). CRM är ett sätt 

att maximera möjligheterna att interagera med kunder vilket i sin tur leder till både ökad 

kvalité och snabbare gensvar (Kimiloglu & Zarali, 2009). Då Internet brukas av många 

användare ökar möjligheten att nå samt interagera med fler kunder varför sociala medier 

med fördel kan användas som ett CRM verktyg. Vidare menar Kimiloglu och Zarali 

(2009) att genom användandet av CRM minskar avståndet mellan företaget och dess 

kunder, lojaliteten ökar, företaget får bättre informationsinsamling och ökad kunskap.  

Gummesson (2004, s. 14) definierar CRM som ‖ CRM is the values and strategies of 

relationshipmarketing- with particular emphasis on customer relationships- turned into 

practical application” Han nämner även fem grundläggande steg som CRM baseras på, 

stegen presenteras i kronologisk ordning från identifiering av kunden till skapandet av 

en långsiktig relation (Gummesson, 2002, s. 54). 

1. Identifiera individuella kunder och klarlägga hur de kan nås 

2. Differentiera kunder efter deras värderingar och behov. 

3. Interagera med kunden för att skapa dialog. 

4. Skräddarsy, behandla varje kund som individ genom personlig kontakt eller 

genom en automatiserad process. 

5. Gör relationen till en kontinuerlig lärande relation. 

 

Förmågan att utveckla framgångsrika kundrelationer ligger i företagets förmåga att 

förstå sina kunder, deras preferenser, förväntningar och förändrade behov (Mitussis et 

al., s. 575). CRM handlar i huvudsak om att behålla relationen till kunderna med hjälp 

av den information som finns tillgänglig och använda denna information för att skapa en 

CRM

Direkt 
marknadsföring

Relations 
marknadsföring

Databas 
marknadsföring

Envägs 
marknadsföring
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bra kontakt och kommunikation med kunderna. I andra hand handlar det om att erbjuda 

rätt produkter till rätt kunder vid rätt tidpunkt med hjälp av denna information, vilket 

leder till ökad försäljning och nöjdare kunder. (Kimiloglu & Zarali, 2009) Ross (2005 s. 

37) anser att CRM kan ses som en kombination av marknadsföring, försäljning och 

service aktiviteter av ett företag i syfte att förstå sina kunder och deras behov, känna till 

den bästa produkt och service mix för dem samt förse kunderna med service såväl som 

värde vilket leder till lönsamhet och i sin tur stärker relationen till kunden.  

För att sammanfatta begreppet CRM kan sägas att det huvudsakliga målet är att skapa 

effektiva kundrelationer och att utveckla kompetens för att skapa dessa goda relationer. 

3.5.1 eCRM  

Timmarna som spenderas på Internet har ökat avsevärt under de senaste åren och 

Internet har blivit den nya kanalen för kommunikation mellan företagen och dess 

kunder. Denna ökning reflekterar ett nytt sätt att kommunicera som inte bara förändrar 

hur kunder och företag interagerar mellan varandra utan även användningen av en ny 

metod som ger företagen kunskap om sina kunder. När kunder uttrycker erfarenheter 

och åsikter ger detta företaget en bild av kunden och vad denne efterfrågar. Sociala 

nätverk har varit en av de viktigaste faktorerna i denna omvandling där CRM utvecklats 

till eCRM (electronic customer relationship management). Denna skiftning betyder 

dock inte att vikten av att skapa långsiktiga relationer ändrats utan bara ett ökat antal 

tillvägagångssätt att nå ut till kunden. (Greenberg, 2010, s. 410-411) 

 

ECRM är den senaste tekniken företag använder sig av för att öka och förstärka sin 

marknadsföringsteknik. Denna teknik gör det möjligt för företag att få tillgång till 

kundinformation när som helst. Det är viktigt att lyssna på kunder och utifrån det skapa 

möjligheter som är förmånliga för båda parter. Med hjälp av eCRM kan företag 

identifiera de produkter kunder efterfrågar nu men också i framtiden och vilka nya 

produkter som kommer att bli framgångsrika (Scullin, Fjermerstad & Romano Jr, 2004, 

s. 410-411). 

 

Greenberg (2010, s. 410- 411) kallar dagens kunder för ‖social customers‖ och menar 

att det är kunderna som har drivit företag till en utveckling. Genom att kunden finns på 

sociala medier ger dessa sidor företag möjlighet att komma i kontakt med dem.  

Kunderna är inte längre objektet för försäljning utan vill vara med och påverka samt 

kommunicera med företaget. De förväntar sig tillgänglig information och möjlighet att 

dela och kommunicera sina åsikter med både andra kunder och framförallt med 

företaget . Detta leder till en känsla av samhörighet till företaget vilket i sin tur leder till 

en god relation. (Greenberg 2010, s. 410- 411) Kotler och Keller (2009, s. 160) nämner 

ett liknande resonemang och menar att Internet har ökat kravet från konsumenter där de 

förväntar sig att företagen ska göra mer än att kontakta, tillfredställa och göra dem 

nöjda. De förväntar sig även att företagen ska ta till sig deras åsikter och lyssna på dem. 

eCRMs utveckling och möjligheten som dessa nya kanaler skapar, gör att företag kan 

medverka i en dialog med kunden, få feedback, svara på kritik och höra kundernas 

åsikter. (Kotler & Keller, 2009, s. 160)   

CRM och eCRM är det verktyg företagen använder sig av för att implementera 

relationsmarknadsföring i företagets marknadsföringsstrategi, alltså ett verktyg som 

omsätter teori till praktik. Vi anser det relevant att behandla dessa och se om företagens 
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arbete med dessa verktyg når fram till kunden och leder till en förändrad relation i 

slutändan.  
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3.6 Teorimodell 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både företag och kunder använder sig av sociala medier och tanken är här uppstår ett 

samspel. Synen på service logik är att tillsammans skapar företaget och konsumenten 

tjänsten samt värdet, varför det i vår modell går runt alla delar. Företaget använder sig 

av relationsmarknadsföring mot kunden, bland annat via sociala då många kunder finns 

tillgängliga på dessa sidor. Vi ser framförallt tre faktorer av relationsmarknadsföring 

som väsentliga för relationsmarknadsföring via sociala medier, dessa är; 

kommunikation/interaktion, engagemang och lojalitet, genom CRM/eCRM 

implementeras dessa på sociala medier för att nå ut mot kunden.  

Word of mouth finns på sociala medier, det sprids även på dessa sidor och påverkar 

alla parter varför det också ses som en ruta som omger de övriga delarna i modellen. 

 

Kund 

Sociala Medier 

K/I E L 

Relationsmarknadsföring 

Företag 

CRM/eCRM 

W.O.M 

Service Logik 

Figur 4, Teorimodell 
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4. Praktisk metod 

4.1 Urval 
Att undersöka alla användare av sociala mediers åsikter kan ofta vara önskvärt men är i 

princip omöjligt då det tar lång tid och kostar mycket pengar (Holme & Solvang, 1997, 

s.182). Holme och Solvang (1997, s.182) menar också att urvalsundersökningar kan ge 

bättre resultat än en totalundersökning då informationen annars kan bli ‖för mycket‖ 

och resultatet analyseras inte lika noggrant då koncentrationen kan svikta. På grund av 

detta samt våra begränsningar i tid och kostnader har vi valt att göra ett urval ur 

populationen. I vår studie undersöker vi 263 personers åsikter, vi har delat in dessa i tre 

olika grupper vilket gjordes innan enkäten delades ut. Dessa grupper är, 

gymnasieelever, universitetsstudenter och arbetande vilka förklaras närmare senare i 

avsnittet. Målgrupperna befinner sig i Umeåregionen och är i åldrarna 16-65 år. Vår 

studie bygger på ett icke sannolikhetsurval som betyder att alla i målgruppen inte har 

samma odds att delta i studien (Bryman & Bell, 2005 s. 100). Detta då vi genomför ett 

bekvämlighetsurval som enligt Christensen et al (2010, s. 132) är när de respondenter 

som har möjlighet, oftast på grund av tillgängligheten deltar i urvalet. Detta visar sig 

framförallt i hur vi gått tillväga för att nå våra respondenter.  

Valet av grupper uppkom då vi ville undersöka om synen på sociala medier kunde skilja 

sig beroende på ålder då en skillnad i Internetanvändningen kan identifieras beroende på 

hur gammal personen är. För att säkerställa att få en spridning i åldrarna samt för att lätt 

kunna få tag på dessa människor skapade vi de tre grupperna.  

Här nedan presenteras våra grupper mer ingående.  

4.1.1 Gymnasieelever 

Gymnasieelever består framförallt av ungdomar i åldrarna 16-19 år. Då denna grupp är 

en av de mest frekventa användarna av Internet (se problembakgrunden för statistik) tror 

vi även att denna grupp representerar ett frekvent användande av sociala medier varför 

det är intressant att mäta dessa människors åsikter. Vi ser denna målgrupp som 

framtidens konsumenter men också som viktiga konsumenter idag, samtidigt utgör de 

också en intressant grupp då de har stor påverkan på exempelvis föräldrar och på 

varandra inom kompisgäng. En nackdel med målgruppen är att många lever på 

studiebidraget som är runt tusenlappen och därför har en begränsad ekonomi och inte är 

vidare köpkraftiga i dagsläget, däremot kommer detta förändras i framtiden när de 

senare kommer ut i arbetslivet. Vi upplever målgruppen som mottagliga för reklam i 

stor utsträckning och ser att den stora fördelen med den utbredda användarfrekvensen 

väger upp nackdelarna då de tar del av informationen som sprids på de sociala medierna 

i stor omsättning. I och med detta väljer vi att gå vidare med denna grupp. 

4.1.2 Universitetsstudenter 

Vår andra grupp är universitetsstudenter, dessa är intressanta att undersöka då det är 

troligt att de inom en snar framtid kommer ut i arbetslivet och därmed kommer att 

kunna ses som köpkraftiga. Målgruppen är äldre än gymnasieelever men fortfarande 

relativt unga, statistiken visar att antal inskrivna studenter på högskoleutbildningar är 

flest i åldrarna 19-30 år under läsåren 04/05 till 08/09 (SCB, 2011). I och med detta kan 

vi utifrån informationen i problembakgrunden utläsa att även denna grupp står för en 

hög frekvens i användandet av Internet och sociala medier vilket gör dem relevanta för 
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studien. Vi ser denna målgrupp som nyfikna människor som lätt tar till sig trender och 

dessutom börjar se ett ökat värde av relationer till företag. 

4.1.3 Arbetande/arbetssökande/barnlediga 

Vår tredje grupp innefattar människor som har kommit ut i arbetslivet. Dessa har i fall 

de är arbetande en fast inkomst och kan därför ses som köpkraftiga på marknaden. För 

att få ålderspannet har vi satt en minimiålder på 30 år i denna grupp och en begränsning 

på max 65 år vilket vi frågade respondenterna om innan de svarade på enkäten. Detta 

breda ålderspann kan betyda en mindre homogen grupp med större spridning i svaren, 

detta gör också att färre respondenter representerar en större åldersgrupp, vilket kan 

vara kritik mot vår studie. Vi anser dock att vi har ett urval där vi kan utläsa resultat och 

göra jämförelser mellan grupperna. Användandet av sociala medier kan också variera i 

denna grupp vilket kan ses som både positivt och negativt. En anledning till valet av 

denna grupp är vårt intresse av att se hur utvecklingen kan se ut beroende på var i livet 

personen befinner sig samt hur den utvecklingen kan se ut från studietiden till dess att 

personen kommer ut i arbetslivet. I gruppen arbetande har vi inte tagit hänsyn till vad 

våra respondenter sysslar med då vi inte anser att detta påverkar resultatet. Detta gör att 

gruppen innefattar arbetande, arbetssökande samt föräldralediga. Gruppen kommer trots 

det benämnas arbetande i fortsättningen. 

Arbnor och Bjerke (1994, s. 255) tar i sin bok upp stratifierade urval där populationen 

som avses ingå i undersökningen delas in strator vilket till viss del kan likna våra 

grupperingar. Vidare menar de att stratorna bör vara så olika varandra som möjligt 

(Arbnor och Bjerke 1994, s. 255) vilket vi även tog till oss och funderade över. 

Samtidigt som vi ser ett intressant perspektiv i att undersöka åldersskillnader kan denna 

faktor göra att grupperna bli relativt lika då få år skiljer mellan framförallt 

gymnasieelever och universitetsstudenter samtidigt som båda befinner sig i en 

studerande situation. Vi avsåg däremot även att använda grupperna för att undersöka om 

en utveckling kunde urskiljas varför vi ser klassificeringen som relevant.   

Ett alternativ hade varit att göra ett obundet slumpmässigt urval från exempelvis 

Facebooks register av svenska användare och därefter undersöka skillnader i 

åldersgrupper. Bryman och Bell (2005, s. 114-115) menar att denna typ av urval är 

fördelaktig då den mänskliga faktorn har liten påverkan på skevheten, respondenter 

väljs objektivt ut att delta i studien och var de befinner sig när studien utförs har ingen 

betydelse. Denna metod är kostsam och som vi nämnt hade vi inte möjlighet att köpa in 

exempelvis Facebooks register varför detta inte blev aktuellt för vår del. Ett annat 

alternativ hade varit att skicka ut webbaserade enkäter via Facebook till människor vi 

känner samt deras bekanta och därigenom haft möjlighet att nå fler respondenter. Detta 

alternativ skulle ha bidragit till att våra egna vänner skulle överrepresentera studien och 

därför påverka trovärdigheten negativt genom att vi möjligtvis umgås med ‖liknande 

människor‖ som oss själva. Med denna anledning valdes alternativet bort. Vi ser även 

ett problem med dessa två metoder då enkäten i så fall hade blivit Internet baserad, 

något som vi in i det sist diskuterade men valde bort då vi upplever att få människor 

skulle ta sig tid att svara på enkäten varav studien skulle bestå av ett stort bortfall. För 

att undvika stort bortfall hade lång tid krävts och flera påminnelser för att få in relativt 

få enkäter jämfört med antalet som skickades ut. Under arbetsprocessen att välja 

genomförandet funderade vi även på att göra ett generellt bekvämlighetsurval utan våra 

grupper och då dela ut enkäterna slumpmässigt till folk vi mötte. En risk hade däremot 
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varit att vi inte skulle få jämn fördelning av respondenter i åldersgrupperna framförallt 

med för få respondenter i de högre åldrarna och därför inte kunna jämföra dem 

sinsemellan vilket vi var intresserade av att göra varför vi förkastade denna idé. Genom 

våra grupper kunde vi kontrollera antalet respondenter i varje grupp och fick därför 

representativa antal för alla tre grupperna.  

Med ett bekvämlighetsurval är det enligt Bryman och Bell (2005 s. 125) omöjligt att 

generalisera resultatet då det är oklart vilken population stickprovet representerar. Vår 

avsikt med studien är att beskriva, analysera samt förklara hur kunder tänker i frågan 

om företags existens på sociala medier varför, i enighet med Arbnor och Bjerkes (1994, 

s. 240) diskussion om att det då är viktigare att studien innehåller respondenter som är 

av intresse för studien snarare än representativitet för hela populationen. Då vi använder 

två grupper som representerar stor del av Internetanvändningen anser vi att våra 

urvalsgrupper kan ses som intressanta för studien. Bekvämlighetsurval är dock 

fortfarande användbart om avsikten inte är att generalisera och ett vanligt 

förekommande urval i ekonomi, management samt bland studenter (Bryman & Bell, 

2005 s. 125-126; Trost, 2007, s. 30-33).  

4.2 Enkäten 

4.2.1 Enkätkonstruktion  

Vår forskningsstrategi förespråkar en kvantitativ studie och vi valde att genomföra den 

via enkäter som delades ut till våra respondenter. Då en stor del av vår studie grundar 

sig på en enkätstudie har mycket tid lagts ner på utformningen av denna. De frågor som 

går att finna i enkäten är baserade på de teorier vi tidigare behandlat i vårt teorikapitel. 

Vi har tagit hjälp av vår deduktiva forskningsansats och haft vår teoretiska referensram 

som utgångspunkt vid utformandet av vår enkät . På detta sätt har vi en klar bild av vad 

vi vill undersöka. Varje fråga har alltså som syfte att undersöka kundernas uppfattning 

av företag på sociala medier och om de uppfattar att relationer påverkas. Frågorna är väl 

formulerade och utformade för att kunna jämföras med teorin vilket då också stämmer 

överens med vad Christensen et al., (2010, s.151) betonar med vikten av att enbart ställa 

de frågor som är relevanta för syftet. Vidare menar Christensen et al., (2010, s. 151) att 

detta leder till att enkäten hålls kort och blir mindre tidsomfattande vilket i sin tur kan 

resultera i att fler respondenter väljer att svara på den. En enkät bör vara välstrukturerad 

och ha ett korrekt och tydligt språk för att respondenterna ska lägga ner tid att svara på 

den (Holme & Solvang, 1997, s. 172-175). 

Vi inledde vår enkät med ett försättsblad där en kort beskrivning av syftet redogjordes, 

vad vår insamlade data skulle användas till samt hur respondenternas uppgifter skulle 

hanteras, detta för att ge dem en mjuk inledning till enkäten och besvara eventuella 

frågor kring syftet. Johansson Lindfors (1993, s.112) menar nämligen att om 

respondenten är införstådd med tanken bakom studien samt att uppgifterna som de 

delger kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras anonymt, ökar chansen för att 

respondenten ska delge sin egentliga åsikt, vilket ökar trovärdigheten av resultatet för 

studien. Vårt tillvägagångssätt stämmer också överrens med det som Trost (2007, s. 98) 

nämner med vikten av ett försättsblad. Han menar att det är här studiens syfte och 

relevans ska belysas vilket leder till att respondenterna känner sig manade att delta och 

svara ärligt på enkäten och att det är av stor vikt att presentera vem som genomfört 

undersökningen samt vilken instution/myndighet som står bakom enkäten. (Trost, 2007, 
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s. 98). För att respondenterna ska känna att de kan svara ärligt på frågorna tog vi till oss 

av Johansson Lindfors samt Trost åsikter, vi har också varit noga med att informera 

respondenterna att deras svar behandlas anonymt. För att enkäten skulle bli så 

strukturerad och tydlig som möjligt har vi korta och tydliga instruktioner både i början 

av enkäten men även under vissa frågor för att förenkla ytterliggare och inte skapa 

förvirring. Detta i enighet med vad Christensen et al., (2010, s. 151-157) poängterar för 

att undvika missförstånd bör varje fråga inledas med en kort instruktion.  

Vi började med att ställa enklare frågor i form av mer generella frågor så att 

respondenterna enkelt kunde sätta sig in i enkäten. Detta stämmer överrens med Patel 

och Davidsons, (2003, s. 73) argumentation om att utformningen av enkäten bör följa en 

struktur med generella fakta frågor först som är enkla att svara på, för att sedan gå in på 

mer omfattande frågor. Enligt Christensen et al., (2010, s.151-157) finns det faktorer 

som bör finnas i åtanke vid utformning av enkätfrågor. Språket ska vara enkelt och lätt 

att förstå eftersom det är viktigt att ord och formuleringar uppfattas lika av samtliga 

respondenter (Christensen et al., 2010, s.151-157). Då teorier lätt kan bli komplicerade 

har vi förändrat och förenklat detta språk i enkäten för att respondenterna skulle förstå 

frågorna. Vi anser ändå att vi genom frågorna kan göra tydliga kopplingar till teorierna 

vilket är viktigt för vår studie. Christensen et al, (2010, s. 151-157) menar att frågorna 

inte ska vara ledande eller oklara i sin betydelse. Ledande frågor kan påverka 

respondenterna i en viss riktning vilket i sin tur ger ett missvisande resultat. Negationer 

ska undvikas eftersom det kan skapa förvirring hos respondenterna och kan göra 

respondenten konfunderad på om han/hon ska instämma eller ta avstånd (Johansson 

Lindfors 1993, s. 113). Vid formulerandet av våra frågor har vi haft alla dessa faktorer i 

åtanke och utifrån vår förundersökning (se 4.2.2) anser vi att våra frågor uppfyller dessa 

kriterier då inga testrespondenter upplevde frågorna som otydliga eller inkorrekta.  

Syftet med enkäten är att undersöka kundernas uppfattning om företag som förekommer 

på sociala medier och om det påverkar kundrelationer. Vi avser således att undersöka 

kundernas attityd till sociala medier, för att erhålla denna information nyttjade vi två 

typer av frågor. En typ av frågor var bakgrundsfrågor, (fråga 1-10) (Appendix 1) som vi 

nämnt ovan användes dessa för att samla in fakta om kunden, samt attitydfrågor (fråga 

11-33) (Appendix 1) där respondenten genom en ordinalskala fick ta ställning till i 

vilken utsträckning han eller hon instämde i påståendet. En ordinalskala är lämplig att 

använda för att mäta attityder och rangordna svaren, till skillnad från en intervallskala 

beskrivs inte det exakta avståndet mellan svarsalternativen i en ordinalskala (Ejlertsson, 

2005, s. 91). Då vi avsett att mäta attityder har vi använt oss av en ordinalskala som 

också kan likna en likertskala vilket Shiu et al., (2009, s. 421-22) menar har till syfte att 

mäta just attityder. Ordinalskalan är oftast fem- eller sjuskalig och respondenten får 

inom det valda ämnesområdet ett antal påståenden att ta ställning till (Trost, 2007, s. 

158). Vi byggde vår enkät utifrån påståenden som vi utformat från teorin och använde 

oss av en sjugradig skala med ett medelalternativ där respondenten kunde välja att ställa 

sig neutrala. Detta anser vi är nödvändigt då människor kan välja att inte ha en åsikt i 

frågor.  

Vi har till stor del använt oss utav slutna frågor i enkäten, detta för att underlätta 

bearbetningen av svaren och för att lättare kunna jämföra svaren mellan respondenterna. 

De flervalsfrågor som försetts med bundna svarsalternativ har i ett fall kompletterats 

med ett öppet svarsalternativ. Christensen et al., 2010, s. 154-156) menar nämligen att 
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detta bör göras för att säkerhetsställa att respondenten inte upplever att ett uppenbart 

alternativ har missats. Då vi har en positivistisk kunskapssyn och vill förklara hellre än 

att få en djupare förståelse ansåg vi att slutna frågor var lämpligast att använda.  

4.2.2 Förundersökning av enkäten  

För att öka reliabiliteten av studien krävs det att den är uppbyggd på ett trovärdigt 

empiriskt material (Johansson Lindfors, 1993, s. 114), vilket i vårt fall förutsätter en väl 

utformad enkät. För att försäkra sig om att enkäten undersöker det den avser att 

undersöka är det viktigt att respondenterna uppfattar frågorna på rätt sätt varför en 

förundersökning av enkäten bör utföras för att testa formuläret innan det delas ut. 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 114) Det första steget i vår förundersökning var att 

rådfråga vår handledare som gav oss feedback för att förbättra enkätens innehåll. 

Enkäten korrigerades utifrån responsen och därefter vände vi oss till en av våra 

urvalsgrupper för ett andra steg i vår förundersökning. Vi delade ut enkäten till 10 

slumpmässigt utvalda studenter vid Umeå Universitet. Denna förundersökning påvisade 

ett antal tänkbara problem, några frågor omformulerades för att bli lättare att förstå och 

kunna besvaras. 

 Några av respondenternas åsikter riktades främst mot enkätens längd. Enligt Ejvegård 

(1996, s. 51) finns det ett samband mellan enkätens omfattning och svarsfrekvensen. En 

enkät med mindre omfång hade förmodligen uppskattats av respondenterna och kanske 

minskat vårt bortfall. Vi kunde se vissa tendenser till att svaren på det sista pappret blev 

mer neutrala vilket vi ansåg kunde vara på grund av att respondenterna var less och inte 

längre orkade ta ställning. Genom att ändra om strukturen samt ta bort några frågor 

kunde vi korta ner enkäten. Då vi senare testade denna en gång till upplevdes den inte 

längre för lång bland respondenterna. Vi anser att en ännu kortare enkät skulle ha sänkt 

studiens kvalité då varje enskild fråga i enkäten ämnar bidra till att uppfylla studiens 

syfte, genom detta såg vi ingen anledning att ta bort fler frågor från enkäten. Vi 

bedömer att vi genom denna process lyckats konstruera en enkät med tydliga frågor som 

uppfyller vårt syfte, överrensstämmer med teorin och är lätt att förstå och besvaras av 

respondenterna.  

4.2.3 Genomförande av enkäten 

Tillvägagångssättet för att dela ut våra enkäter var att vi så slumpmässigt som möjligt 

valde ut personer som skulle delta i vår undersökning på tre olika platser. Anledningen 

till att vi valde tre olika platser beror på att vi ville ha spridning bland våra 

respondenter. Den första platsen vi valde att besöka var Umeå Universitet detta för att 

nå studenter som var en av grupperna i vår undersökning. Måndagen den 11 och 

onsdagen den 13 april gick vi runt på de olika fakulteterna på campusområdet för att få 

ett representativt urval. Anledningen till varför vi valde att besöka universitetet under 

två dagar och under olika tider beror på att vi avsåg att öka möjligheten för alla 

studenter vid Umeå Universitet att delta i studien. Om datainsamlingen pågår under en 

längre tid och på flera platser ökar sannolikheten för att en viss student ska få delta 

vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet (Ejlertsson, 1996, s. 21). Vi har försökt att inte 

låta våra egna personliga bedömningar av lämpliga respondenter påverka urvalet och 

försökt att välja ut våra respondenter så slumpmässigt som möjligt.  

Tisdagen den 12 april besökte vi vår andra plats vilket var en gymnasieskola, där vi 

under dagen fick följa med en lärare på hans lektioner och dela ut enkäter till eleverna 
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på skolan. Enkäten delades ut till fyra olika klasser med olika årskullar. Det negativa 

med detta är att valet av respondenter inte gjorts slumpmässigt och att de klasser som 

inte hade läraren under dagen ej hade chans att komma med i studien. Trots detta tror vi 

inte att svaren skulle ha sett annorlunda ut om andra klasser valts då svaren från de olika 

klasserna och årskullarna ger samma resultat.  

Den 11, 12 och 13 april delade vi ut enkäten på vår tredje plats som var centrala Umeå 

detta för att vi ville komma i kontakt med arbetande till vår studie. Anledningen till att 

vi valde att gå runt på olika platser i centrala Umeå samt under tre dagar beror på att vi 

även här ville öka möjligheten för alla arbetande att delta i studien. Som vi nämnde 

ovan menar Ejlertsson (1996, s. 21) att detta ökar studiens trovärdighet då sannolikheten 

för en arbetare att delta i studien är större. Vi gick runt och slumpmässigt frågade 

personer om de ville delta i vår studie vilket har gjort att ett flertal av våra respondenter 

är människor som ofta befinner sig i centrala Umeå. Människor som sällan är inne i 

staden får därför inte samma chans att vara med i studien. Vi upplevde svårigheter att få 

personer i centrala Umeå att svara på enkäten, många var påväg någonstans och hade 

därför inte tid att stanna. Under dagtid befinner sig dessutom inte många arbetande i 

centrala Umeå då de arbetar dessa tider, vi försökte därför befinna oss där främst under 

lunchtid men även senare på eftermiddagen då det slutat. Även här har vi försökt att inte 

låta våra personliga bedömningar av lämpliga respondenter påverkat urvalet och vi har 

försökt att välja ut våra respondenter så slumpmässigt som möjligt. De personer vi fick 

tag på och som var villiga att svara upplevdes ha mer tid och med omsorg svarade de på 

vår enkät. 

4.3 Bearbetning av enkätsvaren  
Under perioden den 11-13 april samlades sammanlagt 263 enkäter in från våra tre 

platser: Umeå universitet, en gymnasieskola och centrala Umeå. I den första 

bearbetningsfasen granskades enkäterna grundligt för att uppmärksamma om det fanns 

tydliga bortfall, det vill säga enkäter som respondenterna inte fyllt i fullständigt eller 

enkäter där respondenterna missuppfattat frågan. Första steget av granskningen ägde 

rum i slutet av varje dag då enkäterna samlats in. Den andra delen i bearbetningsfasen 

innebar att vi förde in all data som vi kodat i statistikprogrammet SPSS med syfte att 

kunna visa på svarsfrekvenser och korrelationer i vår insamlade data. Även i samband 

med inkodningen granskade vi enkäterna ännu en gång för interntbortfall. När all data 

var inkodad gick vi igenom de registrerade resultatet två gånger för att försäkra oss att 

inga felregistreringar gjorts. För att försäkra oss om att åldrarna i våra tre grupper 

stämde överrens med våra klassificeringar i urvalet gjorde vi en kontroll av detta i SPSS 

och fann att vi hade rätt ålderspann i alla våra tre grupper. I SPSS tog vi till en början 

fram olika medelvärden och frekvenstabeller för att se hur respondenterna svarat på de 

olika frågorna, för att få en indikation av deras åsikt. Därefter gjorde vi korstabeller 

enligt Shiu et al., (2009, s. 512) instruktioner för att se samband mellan två variabler 

och för att se skillnader mellan respondenternas svar. Då vi ville jämföra tre grupper tog 

vi hjälp av ett anovatest för att se om skillnaderna mellan grupperna var statistiskt 

signifikanta. Anovatest används för att bestämma den statistiska skillnaden mellan tre 

eller flera medelvärden och om resultaten vi fått fram beror på populationen eller på 

slumpen (Shiu et al, 2009, s. 592). Vi har använt detta test för att säkerställa att de 

resultat vi fått fram ur grupperna grundar sig i statistiskt signifikanta skillnader och inte 

på slumpen. Vi valde att använda oss av en statistisk signifikantnivå på 0,05, då den 
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enligt Bryman och Bell (2005, s. 270) är den högsta risknivå som brukar accepteras 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Anovatestet visar att statistiska skillnader 

existerar mellan grupperna men inte vilken av grupperna som skiljer sig från dem andra 

(Shiu et al, 2009, s. 593). Skillnaderna hade kunnat beräknas genom djupa statistiska 

beräkningar, genom våra diagram och värden från SPSS anser vi dock att dessa värden 

kan användas för att utläsa skillnader och blir för oss mer tidseffektivt. Som vi tidigare 

nämnt i kapitlet upplevde vi det svårt att få in enkätsvar i gruppen arbetande och vi är 

medvetna om att denna grupp innefattar färre antal respondenter. För att detta inte skulle 

påverka jämförelsen mellan grupperna har vi använt oss av procent vilket gör att 

skillnaderna kan jämföras utan att antalet respondenter påverkar. Trots färre antal 

respondenter i gruppen ansåg vi oss ha tillräckligt med respondenter för att ge en bild av 

denna grupps åsikter. 

4.4 Bortfall 

4.4.1 Externt bortfall  

På grund av vårt tillvägagångssätt där vi genom ett bekvämlighetsurval delade ut våra 

enkäter har vi erhållit en hög svarsfrekvens med lågt externt bortfall då vi fått svar på de 

enkäter vi väl delat ut. Däremot finns det människor som sagt nej då vi frågat om de 

ville bidra med sin åsikt till vår studie. Även dessa bör ta hänsyn till i bortfallet och 

finns framförallt i gruppen arbetande. I denna grupp hade vi relativt svårt att få 

människor att offra sin tid för att svara på enkäten, antal är svårt att uppskatta men vi 

uppfattar att siffran ligger kring 110-120 personer, alltså var tredje person valde att ej 

delta i vår studie. I Gymnasiegruppen uppfattade vi ett bortfall på en person som 

lämnade in en blank enkät, i gruppen Universitetsstudenter hade vi inga större problem 

med att få respondenter att svara, vi uppskattar att ungefär 20 personer valde att tacka 

nej till deltagande i studien med anledningen att de var trötta, inte hade tid, var påväg 

till föreläsning eller bara nej utan en anledning.  Bryman och Bell menar däremot att 

(2005, s. 167) ”Med ett sampel som inte bygger på sannolikhetsurval kan man påstå att 

svarsfrekvensen är mindre viktig genom att urvalet inte skulle vara representativt för en 

population, även om samtliga personer i urvalet deltog!” varför vi inte anser att det 

externa bortfallet har påverkat vår studie.  

4.4.1 Internt bortfall  

Under bearbetningen av enkäterna kontrollerades dessa noga för att upptäcka internt 

bortfall. Internt bortfall innebär att respondenterna inte besvarat frågor i enkäten. 

Anledningen till att de väljer att inte besvara frågan kan bero på att respondenterna i 

fråga inte velat svara på frågan, att de inte förstått frågan eller missat att svara på frågan. 

(Dahmström, 2005, s. 152-153) Vid granskandet av våra enkäter kunde inget samband 

utläsas mellan de frågor som respondenterna inte svarat på och vi kunde inte heller se 

någon tendens till att dessa frågor skulle ha uppfattats som känsliga. Därmed tror vi att 

anledningen till de interna bortfallen vi upptäckt beror på att respondenterna missat 

frågan i enkäten. Då det interna bortfallet var litet och bara handlade om någon enstaka 

fråga har vi valt att inte redovisa dessa i diagrammen i kapitel 5 Empiri och Analys då 

vi inte anser att de påverkat studien. Till en början fanns de med i diagrammen men vi 

upplevde att de tog mer plats än vad de bidrog med relevant information varför vi tog 

bort dem.   
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4.5 Kontroll av data  
När hälften av enkäterna var besvarade i alla tre grupper, alltså 50 i studenter, 50 i 

gymnasieelever och 30 enkäter i arbetande, beräknades medelvärdet ut på 3 

slumpmässigt valda frågor i SPSS. Därefter jämfördes dessa värden med de medelvärde 

vi fick när alla enkäter var besvarade. Medelvärdena skiljde sig inte markant när vi hade 

fått in 100 enkäter i både gymnasie- samt studentgruppen och 63 enkäter i arbetande.  I 

och med detta upplevde vi att tillräckligt många enkäter samlats in.  

Fråg

a 

50 svar, 

medelvärde 

(universitets

student) 

100 svar, 

medelvärde 

(universitets

student) 

50 svar, 

medelvärde 

(gymnasie-

elever) 

100 svar, 

medelvärde 

(gymnasie-

elever) 

30 svar, 

medelvärde 

(arbetande) 

63 svar, 

medelvärde 

(arbetande) 

10 1,53 1,87 2,09 2,09 1,24 1,39 

17 4,14 4,24 4,44 4,42 4,41 4,58 

27 A 3,46 3,23 3,35 3,19 3,19 2,55 

Tabell 1, Kontroll av data 

4.6 Sanningskriterier 
Grunden till vårt val av metod och undersökningsform var att vi ville ge en så korrekt 

bild av verkligheten som möjligt. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är de 

sanningskriterier som används för att göra en bedömning på om den kunskap eller teori 

som skapats ger en bra bild av verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 161)  

4.6.1 Validitet  

Med validitet menas hur väl en undersökning mäter det den avser att mäta, för att en 

studie ska vara trovärdig krävs det i första hand att studien har en hög validitet (Shiu, et 

al., 2009, s. 278; Christensen et al., 2010, s. 290-291; Johansson Lindfors, 1993, s. 161) 

För att öka validiteten i vårt arbete har vi vid utformandet av enkäten haft vår 

utgångspunkt i vår teoretiska referensram för att säkerställa att vi mäter det vi avsett 

mäta. I vår undersökning är det möjligt att respondenterna uppfattat frågorna på olika 

sätt, att vi ställt en viss fråga rörande ett visst område medan respondenterna uppfattat 

frågan på ett annat sätt och då svarat missvisande. Då vi genomförde testenkäter och 

därefter pratade med respondenterna om de upplevde oklarheter i frågorna har vi försökt 

undvika dessa problem. Genom att på detta sätt bearbeta enkäten anser vi att vi lyckats 

uppnå en hög validitet och vi anser att vi har lyckats mäta kundernas uppfattning om 

företag på sociala medier vilket var vår avsikt med studien.  

4.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om mätnoggrannhet samt hur pålitligt ett mått på ett visst begrepp 

är. För att en undersökning ska uppnå hög reliabilitet krävs att undersökningen ger 

samma resultat oberoende av vem som utför testet och när testet utförs. Reliabilitet är 

viktigt när en kvantitativ undersökning utförs, skulle det visa sig att resultatet blir något 

helt annat när testet genomförs en annan gång blir reliabiliteten låg. (Shiu et al., 2009 s. 

284-285; Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162) Reliabilitet är ett nödvändigt men inte 

tillräckligt villkor för att validitet ska uppnås (Christensen et al., 2010, s. 291). 
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Patel och Davidsson (2003, s. 102) menar, för att höja reliabiliteten i studien är det 

viktigt att försäkra sig om att individerna som ska svara på enkäten uppfattar den som 

det är tänkt. Det är viktigt att vara noga med instruktionerna till hela och enskilda frågor 

samt att se till att frågornas formuleringar inte går att missuppfatta. (Patel & Davidsson, 

2003, s. 102) Genom vår förundersökning av enkäten anser vi att reliabilitet höjts 

eftersom vi med hjälp av respondenternas åsikter kunde omformulera frågorna samt 

göra den mer lättförståelig och på så sätt hindra att missförstånd uppstått. Att vi också 

fanns närvarande när respondenterna besvarade enkäten är även det något som höjt 

reliabiliteten då vi kunnat svara på frågor om det var något respondenterna undrade 

över. Dock upplever vi inte att enkäten var svårbesvarad då endast en fråga blev ställd 

av en gymnasieelev. Något som skulle kunnat påverka reliabiliteten i vår studie är att vi 

sökte upp respondenterna på Umeå Universitet, på en gymnasieskola och i centrala 

Umeå och de kan vid besvarandet av enkäten varit stressade. Vi upplevde inte detta som 

ett problem och något som påverkat vår studie, när vi delade ut enkäterna och av dem 

som accepterade att delta verkade ingen av respondenterna varken på Umeå Universitet, 

gymnasieskolan eller i centrala Umeå stressade när de svarade på enkäten. Då sociala 

medier är ett ämne som ständigt utvecklas och det skrivs mycket om det i tidningar osv., 

tror vi detta kan påverka reliabiliteten. Om en liknande undersökningen utförs senare är 

det troligt att respondenterna kan ha ändrat sin uppfattning då de förvärvat mer kunskap 

inom ämnet. Detta är däremot inget vi kunde ha tagit hänsyn till i vår studie och vi anser 

inte att det påverkar reliabiliteten i vår studie.  

4.6.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet innebär huruvida ett undersökningsresultat kan generaliseras till hela 

populationen eller andra grupper än undersökningens urval och i andra situationer. För 

att generaliserbarheten ska bli hög är det viktigt att urvalet är så representativt som 

möjligt för den totala populationen. För att en studie ska vara generaliserbar är det 

viktigt att urvalet av respondenter har varit slumpmässigt, där alla har haft lika stor 

sannolikhet att delta. (Patel & Davidsson, 2003, s. 54) Då vi genomfört ett icke-

sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval talar detta för att generaliserbarheten 

är låg. Detta eftersom hela populationen inte har samma chans att delta i vår 

undersökning något som Bryman och Bell pratar om. Bryman och Bell (2005, s. 125) 

menar vidare att det är omöjligt att generalisera resultatet vid ett bekvämlighetsurval då 

det är oklart vilken population stickprovet representerar. Avsikten med vår studie är 

däremot inte att generalisera resultatet till en större population utan snarare ge en 

förklaring till hur kunder upplever företag på sociala medier och om det påverkar 

relationer.  
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Kapitel 5, Empiri och Analys 

5.1 Allmänt om respondenterna 
För att ge en översiktlig förståelse över användningen av sociala medier börjar vi med 

att redovisa allmänna uppgifter om respondenterna för respektive grupp. 

 

Figur 5, Jag besöker företags sidor på sociala medier 

Gymnasieelever 

99 % av de tillfrågade uppgav att de använder sig av Internet och lika många hade även 

besökt sociala medier, 98 % av respondenterna i gruppen var medvetna om att även 

företag fanns tillgängliga på dessa sidor. Främsta alternativ med 33,3 % uppgav att de 

besöker företag på sociala medier dagligen, i övrigt hade gruppen en jämn spridning 

över de resterande alternativen.  

Universitetsstudenter 

Alla tillfrågade respondenter använder sig av Internet och alla hade besökt sociala 

medier samtidigt som 99 % var medvetna om företags förekomst på sidorna. Vanligast i 

denna grupp var att besöka företags sidor på sociala medier någon gång per månad (20,6 

%) eller mer sällan (19,6 %).  

Arbetande 

Samtliga tillfrågade i denna grupp använde sig av Internet varav 88,9 % besökt sociala 

medier och 87,3 % var medvetna om företags existens på sidorna. Många hade aldrig 

eller besökte aldrig en företagssida (30 % av de tillfrågade), 23,8 % besökte dem mer 

sällan och 19,0 % någon gång i månaden. En tendens av vridning mot höger kan 

urskiljas med mer sällan förekommande besök på företags sidor på sociala medier i 

denna grupp.  

 

Jämförelsevis mellan grupperna kan sägas att gymnasieelever besöker företag på sociala 

medier mer frekvent än universitetsstudenter och arbetande där besöken oftast sker 

någon gång i månaden eller mer sällan. Då anovatestet visade 0,00 kan vi med statistisk 
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signifikans säga att det finns skillnader mellan de tre grupperna och att dessa inte beror 

på slumpen. 

Huvudsaklig anledning att besöka företag på sociala medier  

För att få en uppfattning om vad den huvudsakliga anledning är med respondenternas 

besök på sociala medier ställde vi ett antal påståenden där de skulle ange i vilken grad 

de instämde på dem. Gruppernas svar ser överlag relativt lika ut. Det vi kan se är att ta 

del av företagets information och ta del av företagets erbjudanden är det två 

huvudsakliga anledningarna som respondenterna i samtliga grupper instämde mest i. 

Gymnasieelevernas medelvärde i de två vanligaste alternativen är 4,1 respektive 4,5, 

universitetsstudenter 4,8 respektive 4,7 och arbetande 5,1 respektive 4,5. Anledningen 

till att vi har medelvärden runt fyra på de alternativen är för att svaren är ganska 

utspridda men det vi kan se inom alla tre grupperna och inom det två huvudsakliga 

anledningarna att det mest frekventa svaret är ‖instämmer delvis‖. Vi kan också se om 

vi summerar 1-3 och 5-7 att 5-7 får högre procentsats än 1-3 i alla grupperna och på det 

två alternativen. Vilket förklarar att medelvärdet blir högre och befinner sig över 4. Vi 

kan inte se några större skillnader mellan de tre grupperna i någon av frågorna då 

medelvärdena inte skiljer sig avsevärt mellan varandra. Bland gymnasieelever kunde 

även anledningen ta del av andra konsumenters åsikter identifieras som en anledning till 

att besöka företag på sociala medier. Medelvärdet visar ett neutralt ställningstagande 

och gruppens svar var relativt spridda men totalt instämde större procentsats i 

påståendet. 

Det alternativ som fick lägst medelvärde inom det tre grupperna var kommentera på 

företagets sidor. Detta påstående hade i alla tre grupperna ett medelvärde runt 1-2 vilket 

är lågt.  

Figur 6, Huvudsaklig anledning med att besöka företag på sociala medier 
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Huvudsaklig anledning att inte besöka företag på sociala medier 

 

Figur 7,  Huvudsaklig anledning att inte besöka företag på sociala medier 

Bland de respondenter som uppgav att de aldrig besökte företag på sociala medier 

kunde inga större skillnader mellan grupperna identifieras, i samtliga grupper fanns 

framförallt tre anledningar med ett högt medelvärde vilket visar ett starkt instämmande i 

påståendet, dessa är har inget intresse, (medelvärde gymnasieelever 6,9 

universitetsstudenter 6,7, arbetande 6,5) informationen intresserar inte mig (medelvärde 

gymnasieelever 6,6 universitetsstudenter 5,8, arbetande 6,4) samt ser inget syfte 

(medelvärde gymnasieelever 6,8 universitetsstudenter 5,8, arbetande 6,4).  

Gruppen arbetande anser också att anledningar som blir för mycket information samt 

har för lite tid påverkar dem att inte besöka företags sidor via sociala medier. På 

påståendet blir för mycket information är det 25 % som instämmer och 37,5 % som 

instämmer delvis på och vi ser här en vridning till höger i diagrammet. Har för lite tid är 

det 35, 3 % som instämmer och 35,3 % som instämmer delvis. De båda alternativen har 

ett medelvärde på 4,6, vilket tyder på ett instämmande även om det inte kan ses som 

lika starkt.  

Anledningen till att företag finns på sociala medier 

För att få en indikation på vad respondenterna tror är företagens huvudsakliga syfte med 

att finnas tillgänglig via sociala medier hade vi en öppen fråga i slutet av vår enkät 

angående vad de trodde var anledningen till att företag fanns med på sociala medier. 

Denna fråga gav oss ganska liknande svar i det tre grupperna.  

I gruppen studenter fick vi många intressanta åsikter om syftet med företagets 

tillgänglighet. Många menade att det var för att synas, marknadsföra sig och komma i 

kontakt med kunder. Vissa skrev mer ingående kommentarer som exempelvis: ‖ folk ser 

att det finns och kan få respons från företaget, något som kan göra att man upplever en 

ökad närhet‖ ‖Ger en bra PR, om jag t.ex. köper något av företaget kanske jag trycker 

på deras ‖gilla‖ knapp på Facebook då ser andra det som i sin tur eventuellt blir 

intresserade‖ ‖ Låta kunden komma närmare företaget på ett mer informellt plan‖ ‖ 
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Reklam, komma i kontakt med kunder, skapa lojalitet‖ ‖Visa upp sig för det används av 

många, bygga relationer‖ ‖ Profilera sig mot målgrupper samt lansera sitt varumärke‖.  

Även i gruppen gymnasieelever uttryckte åsikterna framförallt att det var för att synas 

och komma i kontakt med många kunder, då många använder sig utav sociala medier. 

Många menade också att det är ett lättare sätt att nå ut till kunder och ett bra sätt att 

marknadsföra sig på. Denna grupp gav oss också några mer intressanta och mer 

ingående svar som exempelvis: ‖ Göra sig mer lättillgängliga, behöver inte lika mycket 

kundservice via egna hemsidor samt telefon, via sociala medier når det ut till fler‖ ‖Lätt 

att få kontakt med kunder, dela information som kan förbättra företaget‖ ‖ För att nå ut 

till konsumenterna och visa sina produkter och ta del av kundernas åsikter‖ ‖Få en 

större kundkrets och kunna rikta sin reklam lättare till målgruppen‖ ‖Bra annonsvärde, 

alla ser budskapen men dock tar man inte åt sig av budskapet‖ Möta 

ungdomsgenerationen på Internet‖ ‖Komma närmare konsumenterna‖ ‖Får bättre 

kontakt med konsumenterna då de finns tillgängliga hela tiden‖ ‖För att få snabb 

information om hur efterfrågan ser ut bland människor, vad de är intresserade av‖.  

I gruppen arbetande fick vi inte lika många svar som i de andra två grupperna. Men 

många av respondenterna har svarat att de finns tillgängliga för att synas och för att nå 

ut till en stor kundkrets eftersom sociala medier används av många. Många svarade 

också för att göra reklam och marknadsföra sig själva och nå ut till nya kunder och 

målgrupper. Några menade att det genom sociala medier når ut till många och till en låg 

kostnad. En del av respondenterna menad att det var för att sälja mer och för att tjäna 

pengar.  

5.1.1 Analys 

Till en början avsåg vi endast att frågan om vad respondenterna ansåg vara anledningen 

till att företag fanns med på sociala medier skulle bidra med mer information om 

respondenternas uppfattning i ämnet. När vi däremot började studera vad som skrivits 

fann vi att största delen av respondenternas svar stämde överrens med vad våra teorier 

sa varför vi valde att analyser denna fråga också. 

 

I universitetsgruppen svarade exempelvis en respondent att ”folk ser att det finns och 

kan få respons från företag, något som kan göra att man upplever en ökad närhet”  

Carlsson (2010, s. 29) menar bland annat att sociala medier erbjuder nya möjligheter 

och tillfällen för företag att skapa kundrelationer, synas och kommunicera med sina 

kunder. Genom vår respondents kommentar kan vi se att det faktiskt stämmer överrens 

och teoretiskt sett så finns möjligheterna. Att det däremot inte fungerar i praktiken ser vi 

genom diagram 29 där tillsynes få respondenter upplever en ökad närhet till företag via 

sociala medier men däremot upplever exempelvis gymnasieelever samt 

universitetsstudenter att de lättare kommer i kontakt med företag via sociala medier 

vilket i så fall styrker att sociala medier till viss del fungerar i praktiken.  

 

En annan intressant kommentar från en universitetsstudent var att ”… om jag t.ex. köper 

något av företaget kanske jag trycker på deras ”gilla” knapp på facebook, då ser andra 

det som i sin tur eventuellt blir intresserade”. Detta ser vi som en annan aspekt av word 

of mouth, även om ingen åsikt sägs muntligt eller skrivs ner ordagrant så stämmer detta 

citat överrens med beskrivningen som Brown et al., (2007) ger över word of mouth där 

de syftar till produkt- service eller varumärkesrelaterad information samt åsikter som en 
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konsument delar och kommunicerar vidare till andra. Detta visar att sociala medier 

stämmer överrens med diskussionen Holloway och Betty, (2003, s. 103)för där de 

menar genom Internet sprids word of mouth lättare och fler kan ta del av informationen. 

Vi menar att word of mouth informationen kan även utvecklas och spridas på andra sätt, 

som exempelvis sättet vår respondent uppgav ovan genom att produkter eller företag 

gillas. Sociala medier skapar nya sätt att sprida information eller word of mouth på. 

 

Något vi uppfattade som intressant i frågan var att se hur insatta gymnasieeleverna var i 

ämnet, både i sociala medier men samtidigt också i marknadsföring. Vi förvånades över 

deras ingående svar samt medvetenheten i gruppen. Enligt kommentarerna som 

respondenterna lämnade kan vi se fler samt bredare anledningar till varför företag finns 

med på sociala medier jämfört med de kommentarer som gruppen arbetande lämnade 

där framförallt anledningar att företag vill tjäna pengar etc.  

 

En av våra respondenter ibland gymnasieeleverna kommenterade frågan med ”Får 

bättre kontakt med konsumenterna då de finns tillgängliga hela tiden”. Van Heeden 

(2010, s. 7) pratar om kravet på tillgänglighet för företag. Även om det inte kan ses som 

ett krav på konsumenterna så finns de alltid tillgängliga via sociala medier, något som 

företag med fördel kan utnyttja varför sociala medier är ett ypperligt verktyg för att nå 

kunder.  Mycket handlar om att vända samt ta vara på de möjligheter som finns. 

Framförallt uppfattade många av våra respondenter att företag fanns på sociala medier 

för sin egen skull, för ett marknadsförings syfte eller liknande.  Detta kan naturligtvis 

påverka att få konsumenter faktiskt inte ser nytta i att företag finns på sociala medier 

samt ser ett värde av tjänsten då kunden inte upplever att de själva får ut något.  Ur 

konsumentens synvinkel så måste tjänsten bidra med ett värde för att de faktiskt ska 

besöka sidan. Då den upplevs som något företag gör för sin egen skull tjänsten troligtvis 

inte få den respons som den bör från konsumenten. I och med detta måste företag 

anstränga sig för att kunden ska uppleva att de får ut mer av tjänsten än vad de får i 

dagsläget. 

5.2 Användaren av sociala medier 

Jag brukar recensera/kommentera produkter via företags sidor på sociala medier 

På denna fråga kunde vi inte 

utläsa någon större skillnad 

mellan de tre grupperna om 

de brukar recensera/ 

kommentera produkter via 

företagssidor på sociala 

medier. Majoriteten av 

respondenternas uppfattning 

i samtliga grupper var 

instämmer inte alls vilket 

56,3 % av gymnasieeleverna 

52,4 % av universitets-

studenterna samt 62,2 % av 

arbetarna svarade. Endast ett 

fåtal respondenter inom 
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Figur 8, Jag brukar recensera/kommentera produkter via företags sidor 
på sociala medier 
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varje grupp svarade att de instämde på frågan. Medelvärdet inom de tre grupperna är 

lågt, hos gymnasieeleverna är det 2,1 universitetsstudenterna 1,9, och arbetare 1,4. Vi 

ser här ett klart och tydligt samband att de flesta inte brukar recensera/kommentera 

produkter via företags sidor på sociala medier.  Bland gymnasieelever var det flest som 

instämde helt i att de brukar recensera/kommentera produkter. Jämför vi medelvärdena 

och hur många procent som inte instämmer på påståendet i de tre grupperna kan vi se att 

arbetare urskiljer sig från de andra två grupperna då de instämmer minst i frågan. Även 

om diagrammet visar liknande svar bland respondenterna i grupperna uppgav 

anovatestet ett värde på 0,038, det finns alltså statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna som inte beror på slumpen. Som Moore, McCabe och Duckworth (2008, s. 

399-400) skriver så kan väldigt små orelevanta skillnader påverka resultatet när ett stort 

urval valts ut.  

Jag tar till mig av andra konsumenters positiva kommentarer  

Av gymnasieeleverna 

instämde 34,5 % i 

påståendet om de tar till 

sig av andra konsumenters 

positiva kommentarer, 

25,3 % instämmer delvis 

och 20,7 % instämmer 

helt. Detta visar att de 

flesta gymnasieelever tar 

till sig av andra 

konsumenters positiva 

kommentarer då endast 

några enstaka svarade 

instämmer inte. När det 

gäller universitets-

studenter liknar svaren 

gymnasieelevernas, 29,8 % instämmer på frågan och 29,8 % instämmer delvis. Även 

här kan vi säga att det flesta universitetsstudenter tar tills sig av positiva kommentarer. 

Gruppen arbetande skiljde sig inte heller från de andra två grupperna, 36,1 % instämmer 

på frågan och 36,1 % instämmer delvis. En skillnad som kan urskiljas är svarsprocenten 

som instämmer helt vilket 2,8 % av de arbetande svarat jämfört med gymnasieelever 

(20,7 %) och studenter (17,9 %). Vi kan också se högre medelvärde för gymnasieelever 

(5,4) och studenter (5,3) jämfört med arbetande som har 5,0. Anovatestet visade ingen 

statistisk signifikans 0,237, varför vi inte helt säkert kan säga att skillnaderna mellan 

grupperna inte beror på slumpen.  
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Figur 9, Jag tar till mig av andra konsumenters positiva kommentarer 
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Jag tar till mig av andra konsumenters negativa kommentarer vid övervägandet inför 

ett köp 

När det kommer till 

negativa kommentarer i 

gruppen gymnasieelever 

instämmer 30,7 %, följt 

av 25,0 % som delvis 

instämmer samt 23,9 % 

som instämmer helt. 

Bland universitets-

studenter var det mest 

frekventa svaret med 

35,7 % instämmer, följt 

av instämmer delvis 

med 27,4 % och 

instämmer helt 17,9 %. 

Bland arbetare kan en 

skillnad urskiljas då 

endast runt 2,8 % instämmer helt. Vanligaste alternativet i denna grupp var instämmer 

delvis med 44,4 % följt av 30,6 % som svarade instämmer. Som sagt kan ett högre 

instämmande identifieras bland gymnasieelever samt universitetsstudenter vilket även 

syns på medelvärdet där gymnasieeleverna har 5,4, universitetsstudenterna 5,5 och 

arbetande 5,0. Det är däremot inga större skillnader mellan grupperna och då 

anovatestet visade 0,074 visar det att detta inte är statistiskt signifikant vi kan därmed 

inte uttala oss om att dessa skillnader inte beror på slumpen.  

Engagemang i form av: bloggar om företaget, deltar i diskussioner och skapar 

fanclubs 

Ingen av de tre grupperna instämmer 

i att de bloggar om företaget, deltar i 

diskussioner eller är med och skapar 

fanclubs. Här ser vi tydliga resultat i 

alla tre grupperna då majoriteten 

svarat instämmer inte alls. Det vi 

kan se är att gymnasieelever är de 

som har högst medelvärde på de två 

frågorna på 2,2 respektive 1,7 

(jämfört med universitetsstudenter 

1,6 och 1,3 samt arbetande 1,3 1,2) 

vilket inte är högt men de visar ändå 

att någon enstaka av dem brukar 

blogga om företaget, delta i 

diskussioner eller är med och skapar 

fanclubs. Anovatestet visade 0,002 

och 0,014 vilket betyder att båda dessa statistisk signifikanta, vi kan alltså säkerställa att 

det finns skillnader mellan grupperna och att dessa inte beror på slumpen.  

Figur 10, Jag tar till mig av andra konsumenters negativa kommentarer vid 
övervägandet inför ett köp 
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Figur 11, Engagemang i form av bloggar om företaget, deltar i 
diskussioner och skapar fanclubs 
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5.2.1 Analys 

Genom frågan om våra respondenter brukar recensera/kommentera företags produkter 

vilket största delen av respondenterna inte instämde i, samtidigt som vi genom frågan 

om de tar till sig av andra konsumenters kommentarer kan likna våra respondenter i 

samtliga grupper med vad Harris och Rae (2009, s. 29) samt Carlsson (2010, s. 22) 

kallar åskådaren som inte är aktiv med kommentarer eller överlag inte vidare delaktiga 

och dialoginriktade men finns där och tar del av informationen. Denna grupp menar 

Carlsson (2010, s. 22) är den största gruppen i Sverige vilket även vår studie stödjer då 

medelvärdet i frågan om de brukar kommentera/recensera var lågt i samtliga grupper 

samt relativt högt i samtliga grupper i frågan om de tar till sig av andra konsumenters 

kommentarer. Då några respondenter, framförallt bland gymnasieelever samt till viss 

del universitetsstudenter samtidigt uppgav att de brukar kommentera eller recensera 

produkter kan vi också identifiera kritikern som Harris och Rae (2009, s. 29) samt 

Carlsson (2010, s.22) menar är aktiv och skriver kommentarer och recenserar produkter 

och tjänster. Det var dock ett fåtal respondenter som uppgav detta varför denna grupp 

inte kan ses som vanligt förekommande. Genom frågan vilket påstående som visade 

respondenternas engagemang kan även kreatören som bloggar, publicerar webbsidor, 

skapar och laddar upp filmer samt även musik, skriver artiklar och postar online etc. 

(Harris och Rae, 2009, s. 29; Carlsson 2010, s.22) identifieras i samtliga grupper även 

om denna inte heller är vanligt förekommande. 

5.3 Service logik 

Jag ser ett problem med att lämna ut personuppgifter på sociala medier 

 Gymnasieelever såg inga 

större problem med att 

lämna ut sina uppgifter på 

sociala medier, 

medelvärdet var 2,7 och 

30,3 % av respondenterna 

svarade att de inte 

instämde i påståendet, 

vilket var det vanligast 

förekommande svaret, 

hela 24,2 % instämmer 

inte alls i påståendet 

vilket visar på att gruppen 

generellt inte instämmer. 

Inte heller universitets-

studenter fann några 

problem med att lämna 

ifrån sig sina 

personuppgifter, medelvärdet i gruppen var 3,4, alltså lite högre än gymnasieelevernas 

och det främst förekommande alternativet (31,0 %) var instämmer delvis inte, och 24 % 

instämmer inte varför vi kan säga att några större problem att lämna från sig sina 

personuppgifter tycks inte finnas i gruppen. Detsamma gäller för arbetare där instämmer 

delvis inte samt instämmer inte vardera hade 25,8 % av respondenternas svar. 

Medelvärdet för gruppen visade 3,5 alltså relativt lika som universitetsstudenter och 
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Figur 12, Jag ser ett problem med att lämna ut personuppgifter på sociala 
medier 



 

 

45 

 

alltså lite högre än gymnasieelevernas, även denna grupp tycks i och med detta inte se 

några större problem att dela med sig av sina personuppgifter. En skillnad mellan 

grupperna är att det endast var 6 % av universitetsstudenterna och 9,7 % av arbetare 

som inte alls instämde jämfört med 24,2 % av gymnasieeleverna.   

Procentdelen som anser att det kan vara ett problem är dessutom högre i grupperna 

universitetsstudenter och arbetande där 2 % av universitetsstudenterna och 4,8 % av de 

arbetande instämmer helt i påståendet, dessutom instämmer 11 % och 14 % instämmer 

delvis av universitetsstudenterna. Hos arbetarna är det 11,3 % som instämmer samt 14,5 

% som delvis instämmer. Detta kan jämföras med 5,1 % av gymnasieeleverna som 

instämmer helt, 3 % som instämmer samt 3 % som delvis instämmer. Skulle dessa slås 

ihop instämmer totalt 27,0 % av universitetsstudenterna och 30,6 % av arbetare i någon 

grad att de ser ett problem med att lämna ifrån sig sina personuppgifter, detta i 

jämförelse med 11,1 % av gymnasieeleverna. 

Då vårt anovatest visade 0,01 vilket är statistiskt signifikant kan vi säkerställa att 

skillnaderna mellan grupperna inte beror på slumpen, detta trots att ingen av grupperna 

generellt såg ett problem med att lämna ifrån sig uppgifter på sociala medier, som figur 

8 visar syns framförallt en skevhet åt vänster i samtliga grupper, genom medelvärdet ser 

vi att lägst hade gymnasieelever följt av universitetsstudenter och arbetande vilket ger 

indikationer på större instämmande högre upp i åldrarna.  

Företags medverkan på sociala medier ger mig en förbättrad uppfattning om 

företaget och dess tjänster  

För att ta reda på om 

respondenterna tycker 

att medverkan på 

sociala medier ger en 

förbättrad uppfattning 

om företaget och dess 

tjänster ställde vi ett 

påstående om detta 

som respondenterna 

fick ange i vilken grad 

de instämde. Bland 

gymnasieelever var 

instämmer delvis det 

mest frekventa svaret 

med 28,4 %, 26,1 % 

har dock valt att ställa 

sig neutrala i frågan. Universitetsstudenter svarade främst instämmer med 27,4 %, följt 

av 22,6 % som delvis instämmer. I gruppen arbetande var instämmer delvis mest 

frekventa svar med 47,2 % samtidigt som 19,4 % av respondenterna svarade instämmer. 

Vi kan också se att flest gymnasieelever (4,5 %) har svarat instämmer helt på frågan. 

Medelvärdena skiljer sig inte markant mellan grupperna, för gymnasieelever ligger 

medelvärdet på 4,42, universitetsstudenter 4,24, och arbetande 4,58. Anledningen till att 

vi har ett medelvärde runt 4 är för att svaren är ganska spridda förutom bland 

gymnasieelever där många valde att vara neutrala, vi kan ändå utläsa att respondenterna 

i grupperna överlag ser ett instämmande i någon form på frågan. Anovatestet visade 
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Figur 13, Medverkan på sociala medier ger mig förbättrad uppfattning om 
företag och dess tjänster 
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0,494 vilket betyder att det inte är statistiskt signifikant och vi kan inte säkerställa att 

skillnaderna i gruppen inte beror på slumpen.  

Företag är intresserade av min åsikt och/eller mitt deltagande i sociala medier 

Genom påståendet 

företag är intresserade 

av min åsikt och eller 

mitt deltagande i sociala 

medier kunde vi se en 

tendens att de flesta 

respondenter i de tre 

grupperna inte instämde 

på påståendet. I 

gruppen gymnasie-

elever är varken eller 

det mest frekventa 

svaret vilket betyder att 

det ställer sig ganska 

neutrala även till denna 

fråga. Då instämmer 

inte alls, instämmer 

inte samt instämmer delvis inte har 12,8 %, 20,9 % respektive 16,3 % ser vi däremot en 

tendens till att de inte instämmer, gruppen studenter och arbetande är instämmer inte det 

mest frekventa svaret med 26,5 % bland universitetsstudenter samt 30,6 % arbetande. 

Trots spridningen i frågorna kan vi ändå se en vridning åt vänster i diagrammet vilket 

visar att respondenterna inte instämmer i frågan. Genom medelvärden i grupperna, 

gymnasie-elever 3,3, universitets-studenter 3,1 och arbetande 2,5 kan vi se att grupperna 

inte instämmer i frågan samt då anovatestet visade 0,023 kan vi säkerställa att det finns 

skillnader mellan grupperna och att dessa inte beror på slumpen.  

Jag anser det vara användbart med bl.a. kundservice via Twitter och Facebook 

Generellt finns en spridning i 

alla tre gruppers svar i denna 

fråga och respondenternas 

uppfattning om det är 

användbart tycks skilja. Då 

anovatestet visade 0,019 är 

detta statistiskt signifikant, vi 

kan säkerställa att det finns 

skillnaderna mellan grupp-

erna och att dessa inte beror 

på slumpen. Gymnasie-

gruppens främsta svar (med 

22,4 %) var varken eller och 

medelvärdet visade 4,0 vilket 

visar att gruppen är neutrala i 

frågan, för att försöka urskilja 

tendenser i gruppen valde vi 
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Figur 14, Företag är intresserade av min åsikt och/eller mitt deltagande i sociala 
medier 

Figur 15, Jag anser det vara användbart med bl.a kundservice via Twitter 
och Facebook 
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att summera alternativen 1-3 samt 5-7 vilket då gav oss totala procentsatser som 36,8 % 

för någon form av instämmer ej respektive 40,8 % för någon form av instämmande. I 

denna grupp kan det därför inte urskiljas om gymnasieelever ser en användning av 

kundservice via sociala medier.  

Även i gruppen universitetsstudenter fanns en stor spridning, vanligaste alternativet var 

instämmer inte alls med 21,4 % och 17,3 % var neutrala i sina svar. Medelvärdet i 

gruppen visade 3,6 vilket indikerar tendens till instämmer inte i någon form med en viss 

skiftning mot ett neutralt svar, för om det skulle vara användbart med kundservice via 

sociala medier. För att försöka urskilja ett tydligare behov gjorde vi som i 

gymnasiegruppen att vi summerade alternativen 1-3 samt 5-7, det visade då en större 

procentsats (47,9 %) mot instämmer inte i någon form även om denna inte kan ses som 

stark.  

Som sagt var svaren i arbetande inte övervägande eniga heller men med ett relativt låg 

medelvärde på 3,1 visar detta att grupper i någon form inte instämmer. Detta också då 

instämmer inte var det vanligaste svarsalternativet varför vi kan säga att arbetande inte 

ser kundservice via sociala medier som användbart. 

Jag ser ett behov av företags förekomst på sociala medier 

Genom denna fråga 

fick respondenterna 

svara på om det ser ett 

behov av att företag 

finns med på de sociala 

medierna. Här kan vi se 

en tendens i alla tre 

grupperna att det inte 

instämmer i frågan. I 

gruppen gymnasie-

elever var det främsta 

svarsalternativet med 

24,2 % instämmer inte 

alls följt av 20,2 % som 

svarade instämmer inte. 

Här kan vi se att 

majoriteten inte 

instämmer i denna grupp. I gruppen studenter var det många som svarat varken eller 

vilket betyder att det ställer sig ganska neutrala i frågan men vi ser ändå att de är fler 

som inte instämmer än som instämmer i frågan. 20,4 % svarade instämmer inte följt av 

instämmer delvis inte (19,4 %) och instämmer inte alls (16,3 %). I gruppen arbetande 

svarade hela 30,0 % instämmer inte alls och 28,3 % svarade instämmer inte. 

Anovatestet visade en signifikansnivå på 0,031 varför detta är statistiskt signifikant och 

vi kan säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna som inte beror på slumpen. 

Arbetande hade även ett lägre medelvärde 2,5 i jämförelse med universitetsstudenter, 

3,2 respektive gymnasieelever, 3,2. Det vi också kan säga är att det är runt 20 % i varje 

grupp som svarat varken eller på frågan vilket visar att en del av respondenterna ställt 

sig neutrala i frågan.  
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Figur 16, Jag ser ett behov av företags förekomst på sociala medier 
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För att få en djupare förståelse genomfördes en korstabulering på denna fråga och hur 

ofta respondenterna besöker sociala medier. Av de gymnasieelever som besökte sociala 

medier dagligen var det hela 71,4 % som instämde helt på att de såg ett behov av att 

företag finns med på sociala medier. Vi ser även en tendens att de respondenter som 

svarat att de besöker sociala medier mer sällan ser ett mindre behov av att företag ska 

finnas med på sociala medier. Bland universitetsstudenter kunde vi se ett liknande 

samband där är det 43,8 % av dem som besöker sociala medier mer sällan som inte 

instämmer alls att det ser ett behov. I gruppen arbetande var det 35,7 % av dem som 

besöker sociala medier mer sällan och 50 % av dem som aldrig besökt sociala medier 

som inte instämde alls att det såg ett behov av att företag finns med på sociala medier. 

Vi kan här se liknande tendenser i alla tre grupperna att de respondenter som besöker 

sociala medier mer sällan ser ett mindre behov av företags existens på de sociala 

medierna.  

Jag ser en fördel med företags tillgänglighet via sociala medier 

Även om respondenterna 

inte instämmer på att de ser 

ett behov av att företagen 

finns med på sociala medier 

som visades i den tidigare 

frågan så finns en viss 

tendens av fördelar med 

företagets tillgänglighet. I 

gruppen gymnasieelever 

kan en spridning i svaret 

identifieras i frågan om det 

ser en fördel med företags 

tillgänglighet via sociala 

meder. Det mest frekventa 

svaret är instämmer delvis, 

men många har också ställt 

sig neutrala i frågan vilket även medelvärdet på 4,1 visar. Vi har därför valt att summera 

1-3 och 5-7 för att kunna ge någon indikation på om de instämmer eller inte. Genom att 

summera alternativen 1-3 fick vi 35,7 % respektive 47,9 % ifrån alternativen 5-7, vi kan 

alltså se ett högre instämmande i att det finns en fördel med företagets tillgänglighet via 

sociala medier, även om detta inte kan ses som starkt. Det mest frekventa svaret hos 

studenter var instämmer delvis i frågan 22,4 % svarade detta, 21,4 % svarade instämmer 

och 13,3% instämmer helt. Vi ser en vridning i diagrammet åt ett instämmande i större 

utsträckningen än inte instämmer. I gruppen arbetande ser vi en klar och tydlig tendens 

till instämmande i frågan då medelvärdet visar 5,2 och det vanligaste svarsalternativet 

var instämmer då 25 % angav detta svar. Hur väl grupperna ser fördelar med företagets 

tillgänglighet skiljer sig, störst fördel ser arbetande, följt av universitetsstudenter. 

Gymnasieelevernas svar är lite mer svår tolkade då vi har en stor spridning på våra svar 

och många har ställt sig neutrala i frågan.  Då anovatestet visade 0,01 är detta statistiskt 

signifikant och vi kan säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna och att dessa 

inte beror på slumpen. 
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Figur 17, Jag ser en fördel med företags tillgänglighet via sociala medier 
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5.3.1 Analys 

Grundtanken med service logik är att samarbetet mellan kund och företaget skapar 

tjänsten samt värdet (Vargo och Lusch, 2004) vilket betyder att både konsumenten och 

företagen måste bidra i arbetet. En förutsättning för att detta ska kunna uppnås via 

sociala medier är därför att kunder inte ser något problem med att dela med sig av sina 

kontakt-/personuppgifter varför vi valde att undersöka detta hos våra respondenter. 

Största delen av respondenter i samtliga grupper ansåg inte att det var ett problem att 

dela med sig av sina person-/kontaktuppgifter varför vi skulle kunna säga att 

grundstenen för att lyckas med service logik via sociala medier uppfylls. Intressant i 

denna fråga var däremot att högre upp i åldrarna, bland universitetsstudenter samt 

arbetande var medelvärdet högre samt fler instämmande i att de såg det som ett problem 

att lämna ifrån sig uppgifterna. Detta skulle bland annat kunna bero på att i yngre åldrar 

tänker de inte på framtiden i lika hög grad som äldre gör. Att arbetsgivare använder sig 

av sociala medier för att få en uppfattning om en person som exempelvis har sökt en 

tjänst, är ett omdebatterat ämne. Då universitetsstudenter samt arbetande skulle kunna 

ses som närmare arbetslivet ser de möjligtvis fler konsekvenser av att vara synlig på 

sociala medier varför en mindre vilja att dela med sig av uppgifterna kan finnas. Vår 

studie visar därför att service logik i den bemärkelsen att värdet skapas tillsammans 

framför allt går hem i de yngre åldrarna, då de är mest villiga att bidra med person-

/kontaktuppgifter.  

Som visas i figur 26 är det få respondenter som uppgav att de röstar, rekommenderar 

eller ‖gillar‖ vilket visar på en låg delaktighet från konsumentens håll. Vidare visar vår 

studie också att de flesta respondenterna i någon grad inte instämde i påståendet om att 

företag skulle vara intresserade av deras åsikt eller deltagande i sociala medier. Lusch et 

al (2007) menar att service logik kräver ett engagemang för samarbetande processer 

som involverar kunder, partners och anställda på alla nivåer. Genom att konsumenten 

inte upplever att företag vill ta del av deras åsikt samt uppmuntrar till deltagande och då 

konsumenterna inte heller är delaktig och engagerad skapas inte engagemang för 

samarbetande processer. Detta ger inga indikationer på att service logik är en del av 

sociala medier. Service logik kräver att båda parter är involverade och delaktiga något 

som däremot inte kan identifieras från någon part i denna fråga. Båda parter bidrar till 

att service logik inte uppstår, konsumenten bidrar inte själv med sin del och sitt 

engagemang genom att exempelvis uttrycka sina åsikter, samtidigt brister även 

företagets medverkan då konsumenterna har en uppfattning om att företagen inte är 

intresserade av deras åsikt. Då värdet ska skapas tillsammans krävs att båda parter är 

delaktiga. 

Vår studie visade att respondenterna i grupperna gymnasieelever samt 

universitetsstudenter ansåg att de genom sociala medier lättare kunde komma i kontakt 

med företag. Grönroos (2008a, s. 24-26) menar att genom Internet önskar kunder 

ständigt förbättrad bekvämlighet och lägre tilläggskostnader med produkter och tjänster, 

vilket skulle kunna appliceras på sociala medier genom att de snabbt och enkelt kan 

komma i kontakt med företag oberoende var de befinner sig. Gymnasieelever samt 

universitetsstudenterna kan därför bekräfta Grönroos påstående. Intressant är att 

arbetande inte upplever detsamma, anledningar till detta ser vi framförallt skulle kunna 

vara vanan att använda sidan, då denna grupp uppgivit att de inte använder sig av dem i 

samma utsträckning. Gruppen skulle också kunna vara mer traditionell och därför 
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använda sig av andra tjänster som exempelvis telefon eller fysiska besök i större 

utsträckning. Exempel på detta skulle kunna vara att arbetande ser större vikt med ett 

påtagligt möte då datorer och Internet inte har följt med dem i deras uppväxt i samma 

utsträckning som gymnasieelever och universitetsstudenter.  

För att fortsätta knyta an till Grönroos (2008a, s. 24-26) påstående om att genom 

Internet önskar kunder ständigt förbättrad bekvämlighet och lägre tilläggskostnader med 

produkter och tjänster. Vi valde vi att ge ett exempel på en tjänst. Nämligen kundservice 

via sociala medier som skulle öka bekvämligheten samt bidra till lägre tilläggskostnader 

i form av att detta kan skötas från valfri plats. Enda kravet är att ex. en dator finns 

tillgänglig samt även lägre tilläggskostnader i form av besparad tid då tid inte behöver 

spenderas i exempelvis telefonköer. Respondenternas svar i frågan om dem anser att det 

är användbart med exempelvis kundservice via sociala medier var däremot splittrad 

vilket gör det svårt att uttala sig om behovet, som även visades i empirin (se figur 

13)valde gruppen gymnasieelever att inte ta ställning i frågan medan de två andra 

grupperna inte tycktes instämma. Vår studie kan därför inte bekräfta att respondenterna 

ser en fördel med kundservice, därmed styrks inte Grönroos yttrande om förbättrad 

bekvämlighet etc. via Internet vilket i vårt fall betyder sociala medier.  

Även om gymnasieeleverna valde att vara neutrala i sina svar ser vi detta som ett 

intressant svar, vi tolkar detta som att de inte ser det som användbart men samtidigt inte 

oanvändbart heller och på ett sätt är vi inte förvånade över svaret. Som vi tidigare nämnt 

i allmänt om respondenterna (kapitel 5.1) står gymnasieeleverna för den största andelen 

användning av sociala medier och genom ett neutralt svar skulle detta kunna ge 

indikationer på att de möjligtvis inte mött denna typ av tjänst och därför inte vill ge ett 

utlåtande. Samtidigt skulle de kunna vara öppna för denna typ av tjänst. Det skulle även 

kunna tänkas bero på att de har svårt att sätta sig in i hur tjänsten skulle vara utformad 

och därför väljer att inte uttala sig. Gymnasieelever som är de mest frekventa 

användarna av sociala medier är möjligtvis inte de främsta användarna av kundservice 

tjänster varför detta kan ha bidragit till att de inte ser samma nytta av denna typ av 

tjänst. I samma resonemang kan äldre diskuteras, exempelvis gruppen arbetande. Som 

mindre frekventa användare av sociala medier men troligtvis större användare av 

kundservice tjänster ser denna målgrupp inte nyttan av denna tjänst när de inte använder 

sociala medier i samma breda utsträckning.  

Framförallt ser vi sociala medier som ett nytt fenomen som framförallt utvecklats på 

senare år. Detta har troligtvis bidragit till att konsumenter har svårt att se potentialen 

med sidorna varför skepticism kring utvecklanden av tjänster uppstår. Detta kan leda till 

varför exempelvis universitetsstudenter och arbetande inte ser nyttan av kundservice via 

sociala medier och varför gymnasieelever ställer sig neutrala i frågan. Grönroos (2008a, 

s. 66) menar att kunder på många marknader kräver ett utvecklat tjänsteerbjudande, 

något som sociala medier skulle tänkas erbjuda. Enligt vår studie såg ingen grupp ett 

behov av företags förekomst på sociala medier. Vår studie kan därför inte bekräfta 

Grönroos påstående om fördelen med att företag utvidgar sitt tjänsteerbjudande, i vårt 

fall i form av att finnas tillgängliga på sociala medier för sina konsumenter.   

Ett annat sätt att se på service logik enligt Grönroos (2008b), är för företag att studera 

konsumenters dagliga aktiviteter och behov, men också se över de outtalade behoven. 

Ser vi konsumenternas nuvarande behov ser de som tidigare nämnt inget syfte att kunna 
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finna företag på sociala medier. Som också nämnts tidigare kunde vår studie identifiera 

att näst intill samtliga respondenter uppgav att de använde Internet och en stor del av 

dem var även användare av sociala medier. Grönroos (2008b) menar att tillämpningen 

av service logik kräver att företag förstår kunders dagliga aktiviteter. Utifrån Grönroos 

påstående gör företag rätt i att använda sig utav sociala medier mot konsumenter då 

användningen är så utbredd bland respondenterna även fast de inte ser ett behov. Vår 

studie visade att framförallt gymnasieelever kunde ses som mer frekventa användare 

samtidigt som många uppger att de besöker företags sidor på sociala medier dagligen, 

vilket betyder att sociala medier är en del av deras dagliga aktiviteter och att denna 

målgrupp skulle vara mest effektiv att möta via sociala medier. Grönroos (2008b) tog i 

sin artikel ett exempel om att mikrovågsugnen utvecklades genom att studera de dagliga 

aktiviteterna och se utöver kundernas uttalade samt outtalade behov, trots att 

konsumenterna inte önskade produkten, utvecklades den och i dags finns den i de flesta 

hem. En liknelse skulle kunna göras till företags förekomst på sociala medier, 

människor använder sociala medier, de ser i dagsläget inget behov av tjänsten men 

genom att företag etablerar sig där kunder finns trots att de inte ser ett behov, ser 

förtaget utöver kundernas behov och potential finns att fler aktiviteter skulle skötas över 

dessa medier. Detta styrker vi med att respondenter i framförallt gruppen 

universitetsstudenter samt arbetande instämde i påståendet om att det kunde se en fördel 

med företagens tillgänglighet på sociala medier. Även gymnasieeleverna kan ses som 

till viss del instämmande även om detta är betydligt svagare. Detta kan tydas som att 

tjänsterna sociala medier erbjuder fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadie och kanske 

inte fått det genomslag som det i framtiden kommer att ha.  

För att sammanfatta service logik kan vi säga att det finns tendenser som gör att service 

logik kan identifieras i sociala medier, samt finns det även möjligheter att utveckla 

detta. Service logiken kan inte ses som fullt fungerande, konsumenten har inte önskat 

utvecklingen av tjänsten och ser dessutom inget behov av den, engagemang från båda 

parter uppnås inte. Som sagt, genom att studera de dagliga aktiviteterna bland 

respondenterna finns förutsättningar att service logik kan etableras och respondenterna 

är även villiga att dela med sig av kunskap och information varför en del av grunden 

kan ses som uppnådd. Vargo och Lusch (2004) säger att tanken med service logik är att 

samarbetet mellan kund och företaget skapar tjänsten samt värdet, med ett uteblivet 

samarbete skapas inte tjänsten och värdet tillsammans varför service logik i dagsläget 

inte kan ses som fullföljt i sociala medier.  

 

5.4 Word of mouth 

Jag litar mer på andra konsumenters åsikter om en produkt än företags egna reklam  

I denna fråga fick respondenterna fylla i hur väl detta påstående stämde med deras 

åsikter.  Vi kan avläsa att 27,3 % av gymnasieeleverna instämmer i frågan och 23,9 % 

instämmer delvis vilket visar ett relativt högt instämmande i frågan då även medelvärdet 

på 5,2 är högt. I gruppen universitetsstudenter finns också ett relativt högt instämmande 

28,6% instämmer delvis och 25,0 % instämmer på frågan, även medelvärdet på 5,0 

styrker detta. Hos arbetande kan ett mer varierande svar avläsas. 19,4 % svarade, 

instämmer delvis inte, 16,7 % svarade instämmer och gruppen hade jämfört med de 

andra två grupperna ett lägre medelvärde på 4,2. Då anovatestet visar 0,004 är detta 
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statistisk signifikant och vi 

kan säkerställa att det finns 

en skillnad mellan 

grupperna och att denna 

skillnad inte beror på 

slumpen. Som även nämnt 

visar medelvärdena 

skillnader mellan grupper 

där gymnasieeleverna tycks 

lita mest på andra 

konsumenters åsikter då de 

har högst medelvärde 

samtidigt som arbetande är 

den grupp som anser att 

andra konsumenters åsikter 

är minst viktiga av 

grupperna även om de inte 

är orelevanta. 

Andra konsumenters positiva kommentarer har påverkat mig att köpa en produkt 

De tre grupperna 

instämde i att andra 

konsumenters positiva 

kommentarer har 

påverkat dem att också 

köpa produkten. 

Instämmer delvis är det 

mest frekventa svaret i 

samtliga grupper (33,0 % 

gymnasieelever, 28,6 % 

universitetsstudenter 

samt 47,2 % arbetande). 

Det kan urskiljas att 

gymnasieelever och 

universitetsstudenter 

instämmer helt i högre 

grad än arbetande med 14,8 % av gymnasieeleverna samt 16,7 % av 

universitetsstudenterna jämfört med 2,8 % av arbetarna. Medelvärdena skiljde sig inte 

märkvärt mellan grupperna, studenter hade ett medelvärde på 4,9, gymnasieelever på 

4,6 och arbetande på 4,8. Anovatestet visade ingen statistisk signifikans då värdet var 

0,435 varför vi inte helt säkert kan säga att skillnaderna mellan grupperna inte beror på 

slumpen.  
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Figur 18, Jag litar mer på andra konsumenters åsikter om en produkt än 
företags egna reklam 

Figur 19, Andra kunders positiva kommentarer har påverkat mig att köpa en 
produkt 
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Andra konsumenters negativa kommentarer har påverkat mig att INTE köpa en 

produkt  

De tre grupperna instämde 

även i att andra konsumenters 

negativa kommentarer har 

påverkat mig att också INTE 

köpa produkten. I alla tre 

grupper var instämmer delvis 

och instämmer de två mest 

förekommande svaren. Bland 

gymnasieeleverna svarade 

21,8 % instämmer delvis samt 

20,7 % instämmer. Bland 

universitetsstudenterna 

svarade 27,4 % instämmer 

delvis och 25 % instämmer. 

Hos de arbetande var det hela 

33,3 % som instämde och 

30,6 % som delvis instämde.  

Även här kan vi se att 

gymnasieelever och universitetsstudenter har en högre grad av instämmande då fler av 

dessa respondenter svarat instämmer helt på frågan, däremot fanns det fler respondenter 

i gruppen arbetande som var delvis instämmande eller instämmande. Högst medelvärde 

hade gruppen universitetsstudenter med 5,1, tätt följt av arbetande 5,0 och därefter 

gymnasieelever med ett medelvärde på 4,8. Anovatestet visade ingen statistisk 

signifikans då värdet var 0,377, därmed kan vi inte säkerställa att skillnader mellan 

grupperna inte beror på slumpen.  

Sociala medier gör att jag kan påverka företag 

I frågan om respondenterna 

upplevde att de genom 

sociala medier kunde påverka 

företag var instämmandet 

lågt. Vanligast 

förekommande svar i frågan 

var instämmer inte alls med 

29,9 % bland gymnasie-

elever, 32,1 % universitets-

studenter samt 55,6 % av de 

arbetande, då medelvärdena 

visar 2,7, 2,6 samt 1,8 i 

respektive grupp kan vi säga 

att respondenterna inte ansåg 

att de kunde påverka företag 

genom sociala medier. 

Anovatestet visade 0,005 

varför vi med statistisk signifikans kan säga att det finns skillnader mellan grupperna 

som inte beror på slumpen. 
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Figur 20, Andra kunders negativa kommentarer har påverkat mig att 
inte köpa en produkt 

Figur 21, Sociala medier gör att jag kan påverka företag 
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Sociala medier ger mig mer inflytande (makt) på företag 

I frågan om sociala medier 

gav respondenten mer 

inflytande (makt) över 

företaget var det ingen av 

grupperna som instämde i, 

vanligast förekommande svar 

bland grupperna där 24,1 % 

av gymnasieeleverna, 38,1 % 

av universitetsstudenterna 

samt 47,2 % av arbetarna 

menade att de inte alls 

instämde. Med låga 

medelvärden som 2,9, 2,3 

samt 1,9 stödjer vårt 

påstående att respondenterna 

inte upplever mer inflytande 

över företag via sociala medier. Medelvärdena visar viss skillnad mellan grupperna där 

arbetande anser att de har minst inflytande följt av studenter och sedan gymnasieelever. 

Anovatestet visade 0,001 varför vi med statistisk signifikans kan säga att det finns 

skillnader som inte beror på slumpen i grupperna. 

5.3.1 Analys 

Som resultatet ovan visade instämmer största delen av respondenterna i samtliga 

grupper att de tar till sig av andra konsumenters positiva åsikter som finns publicerade, 

detsamma gäller negativa kommentarer (se figur 9 och 10). Få respondenter uppgav 

däremot att de kommenterade eller recenserade företags produkter (se figur 8). Då vi 

kan se benägenheter till att information sprids samt att andra användare tar del av den 

kan vi säga att online word of mouth finns på sociala medier då detta stämmer in på 

Brown et al., (2007) samt Walsh och Mitchells (2008) beskrivning av word of mouth 

som en produkt- service- eller varumärkes relaterad information samt åsikter som en 

konsument delar och kommunicerar vidare till andra. Intressant i denna fråga var att få 

respondenter som angav att de recenserar eller kommenterar produkter, framförallt med 

dominerade inslag från instämmer inte alls (se figur 8). Ett så pass lågt instämmande 

förvånade oss, framförallt från gymnasieeleverna. En anledning till detta kan vara att det 

kan finnas en rädsla till att uttrycka sin åsikt. Många gånger krävs medlemskap eller att 

kontaktuppgifter fylls i på en sida för att åsikten ska få publiceras. Genom detta kan 

åsikten spåras eller kopplas tillbaka till en person vilket kan uppfattas som skrämmande. 

Från företags håll är det naturligtvis en fördel om personuppgifter sparas, de kan då 

återkoppla till personen som delar informationen. Exempelvis om det skulle vara 

negativ information som en person delat med sig av kan han eller hon kompenseras och 

företaget får förhoppningsvis en nöjdare kund. Detta gynnar naturligtvis även 

konsumenten i längden då denna kan få möjlighet att bli kompenserad. Dock kan vi inte 

bortse från faktumet att behöva publicera sina kontaktuppgifter kan hindra kunder från 

att uttrycka åsikter. En annan anledning till att få kommenterar eller recenserar kan vara 

att det inte finns något intresse av att dela med sig av sin information eller att kunderna 

inte orkar göra detta. Det kan också bero på att respondenterna inte brinner speciellt 

starkt för sin åsikt och inte känner att den måste spridas vidare till andra.  
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Figur 22, Sociala medier ger mig mer inflytande (makt) på företag 
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Då genomslaget är stort bland våra respondenter att de tar till sig av andra konsumenters 

information i denna breda utsträckning samt då vi som tidigare nämnt kan se att 

åskådaren (Harris och Rae, 2009, s. 29; Carlsson 2010, s.22) är den vanligaste gruppen 

anser vi att detta visar på hur viktigt det är för företag att de är medvetna om vad som 

sägs om dem samt att de lyssnar på vad som sägs och publiceras, detta poängterar även 

Zeithaml et al., (2006, s. 67-68), Smith (2009, s. 560) Carlsson (2010, s. 35) 

Constantinides och Fountain (2008, s. 241 samt Van Heeden (2010, s. 3). Kundens åsikt 

måste vara i fokus, även om få besökare lämnar spår efter sig tar allt fler del av den, om 

det handlar om information som kan ses som kritisk gentemot företaget kan detta 

således leda till stora konsekvenser för företaget, varför de måste lyssna på sina kunder. 

Haywoods (1989) pratar om att kunders word of mouth kan sänka företagets 

marknadsföringskostnader och Harris och Rae (2009, s. 30) pratar om 

marknadsföringens holy grail, något vi generellt inte kan identifiera bland våra 

respondenter då få av dem kommenterar eller recenserar på sociala medier. Visserligen 

kan detta förekomma, vilket också syns i vår studie då 5,7 % av gymnasieeleverna samt 

1,2 % av universitetsstudenterna instämde helt i påståendet vilket kan tyda på att de 

aktivt kommenterar och recenserar. Det ses däremot som mer sällsynt. Genom att vi kan 

identifiera att några av våra respondenter kommenterar/recenserar produkter och därför 

sprider information på Internet kan vi också uppmärksamma risker samt möjligheter 

med detta då dessa genom Internet kan spridas snabbare samt till en större mängd 

människor, något som även modellen i vårt teorikapitel av word of mouth visade 

(Brown et al., 2007). Carlsson (2010, s. 8) menar vidare att detta gäller speciellt då 

aktiviteten dessutom är större idag på grund av tekniken, något som vår studie bekräftar 

genom att i princip alla uppgav att de använder sig utav Internet. Dessutom hade näst 

intill alla respondenter bland gymnasieeleverna och universitetsstudenterna samt 88,9 % 

av de arbetande besökt sociala medier vilket tyder på större aktivitet samt möjligheten 

att fler tar del av information. Detta styrker därför också modellen Brown et al., (2007) 

visade över an online social network. 

Som sagt tar konsumenter till sig av andras åsikter, Zeithaml et al (2006, s. 67-68) 

menar dessutom att negativ information om en tjänst väger tyngre i avgörandet än 

positiv, något som vår studie däremot inte kan bevisa. Våra respondenter uppger delvis 

att de tar till sig negativa kommentarer i större utsträckning än positiva men 

skillnaderna mellan de två frågorna är för små att uttala sig om.  

Som vår studie visade upplever alla tre grupper att andra konsumenters åsikter är mer 

trovärdiga än vad företagets egna reklam är. Detta påstod även Haywood (1989), Brown 

et al., (2007) Grönroos (2004, s. 297) samt Harris och Rae, (2009 s. 24) och menade att 

då konsumenten är oberoende av marknaden upplevs han ofta som mer trovärdig, något 

som vi alltså kan bekräfta genom vår studie. Negativt för företag är om kunder är kritisk 

mot reklam samt hör negativa inspel från andra konsumenter riskerar företag att förlora 

ännu mer i trovärdighet vilket kan komma att påverka dem lång tid framöver. Vårt 

resultat i frågan styrker Zeithaml et al., (2006, s. 67-68), Smith (2009, s. 560) Carlsson 

(2010, s. 35) Constantinides och Fountain (2008, s. 241 samt Van Heedens (2010, s. 3) 

påstående där de trycker på vikten av att företag är medveten om vad som sägs om dem 

samt att de lyssnar på vad som sägs och publiceras. 
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Visserligen kan andras kommentarer vara mer trovärdiga om det är objektiva men vi ser 

även en risk i att kunder förlitar sig på andra konsumenters åsikter i sån stor 

utsträckning, framförallt via Internet. Då avsändaren är okänd för läsaren kan detta 

betyda att vem som helst kan ha publicerat informationen och enligt vår mening 

behöver denna nödvändigtvis inte vara helt sann. Med en okänd avsändare för läsaren 

betyder detta att företag kan ligga bakom överdriven positiv information, en konkurrent 

kan ha publicerat negativ information för att smutskasta eller en kund kan ha överdrivit 

sin information. Från kundens perspektiv kräver detta allt mer kritiskt tänkande vid 

värderingen av informationen något vi menar få konsumenter har i åtanken. För att 

hjälpa konsumenten att ta till sig av riktig information kan företaget använda sig sidor 

som kräver att den som publicerar information registrerar sina uppgifter. Som vi 

argumenterat för tidigare i analyser av word of mouth ser vi att detta kan minska antalet 

konsumenter som recenserar eller kommenterar produkter. I detta fall skulle detta 

medföra en positiv effekt och åtminstone minska kommentarer som inte stämmer då det 

krävs mer tid och kraft för att informationen ska publiceras vilket skulle sortera bort 

missvisande information.   

 

Samtliga grupper instämde inte alls i frågan om de upplevde att sociala medier gjorde 

att de kunde påverka företag. De instämde heller inte alls i att de genom sociala medier 

förvärvat mer inflytande (makt) över företag. Smith (2009) menar att marknaden har 

förändrats i termer av att mer makt och konversationer har flyttats över till 

konsumenterna. Vår studie kan däremot inte bekräfta detta, åtminstone inte i ur kundens 

perspektiv, de upplever alltså inte att de genom sociala medier fått mer inflytande. Makt 

och påverkan kan däremot vara svårt att reflektera över hur vida en konsument besitter 

denna eller ej då det handlar om något immateriellt. Genom vad som har diskuterats 

tidigare i stycket kan vi däremot urskilja att konsumenten har mer makt då deras åsikter 

som publiceras på sociala medier ger ett sådant genomslag bland andra konsumenter 

samt blir avgörande för företag att hantera.  

5.5 Kommunikation  

Sociala medier gör det lättare att komma i kontakt med företag 

I grupperna gymnasieelever och 

universitetsstudenter kan det urskiljas 

en tendens att sociala medier kan 

användas för att lättare komma i 

kontakt med företag. Medelvärdena för 

de två grupperna är 4,5 respektive 4,6, 

detta tyder på ett visst instämmande 

även om det inte kan ses som ett starkt. 

Vi kan se att i dessa två grupper är 

instämmer delvis och instämmer det två 

vanligaste svaren. De två alternativen 

har över 20 % i varje grupp. I gruppen 

arbetande är instämmer inte alls (27 %) 

följt att instämmer delvis inte (24,3 %) 

de vanligaste alternativen. Gruppen kan därför inte ses som instämmande i att sociala 
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Figur 23, Sociala medier gör det lättare att komma i kontakt 
med företag 
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medier underlättar kontakten med företaget. Vi kan alltså se att gymnasieelever och 

universitetsstudenter instämmer till viss grad men att arbetande inte instämmer i 

påståendet. Vi kunde här se en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna då 

anovatestet visade 0,000. Vi kan således säkerställa att det finns skillnader mellan 

grupperna och att dessa inte beror på slumpen.  

Sociala medier gör det lättare att uttrycka min åsikt till företag 

 Gymnasieelever samt universitets-

studenters svar liknar varandra i 

frågan om de anser att de genom 

sociala medier lättare kan uttrycka sin 

åsikt till företag. De kan ses som 

relativt neutrala i frågan då svaren är 

spridda och många i framförallt 

gymnasiegruppen har svarat varken 

eller (28, 4 %). För att få en indikation 

på om det instämmer eller inte har vi 

valt att summera alternativen 1-3 och 

5-7 för att se om det finns någon 

tendens. När vi gjort detta ser vi att 

hos gymnasieeleverna var det ca 43 

% som hade någon typ av instämmande och ca 28 % som inte instämde till någon grad 

när alternativen summerats. Vi kan då se att de instämmer i större utsträckning än de 

inte instämmer. Hos universitetsstudenterna instämmer 49 % och 37 % instämmer inte. 

Vi ser alltså en liten tendens till att de genom sociala medier lättare kan uttrycka sin 

åsikt till företag. I gruppen arbetande däremot är det hela 43, 2 % som inte instämmer 

och 16,2 % som inte instämmer alls. Detta visar att det inte anser att de lättare kan 

utrycka sin åsikt till företag via sociala medier. Denna skillnad är statistisk signifikant 

då anovatestet visade 0,000. Vi kan således säkerställa att det finns skillnader mellan de 

tre grupperna i hur det anser att det lättare kan uttrycka sina åsikter via sociala medier 

och att denna skillnad inte beror på slumpen.  

Min användning och delaktighet i sociala medier förbättrar min kontakt med företag 

Att användningen och 

delaktigheten i de sociala 

medierna förbättrar 

kontakten med företaget 

instämmer respondenterna 

inte i. I de två grupperna 

universitetsstudenter och 

arbetande är instämmer inte 

och instämmer delvis inte 

det två mest frekventa 

svaren. Vi kan se att i 

gruppen arbetande har 47,2 

% svarat instämmer inte. Vi 

kan också se att arbetande 

har ett lägre medelvärde på 
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Figur 24, Sociala medier gör det lättare att uttrycka min åsikt 
till företag 

Figur 25, Min användning och delaktighet i sociala medier förbättrar min 
kontakt med företag 
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2,5 i jämförelse med studenter 3,1 respektive gymnasieelever 3,5. I gruppen 

gymnasieelever ser vi ganska spridda svar, det mest frekventa svaret var varken eller vi 

kan därmed säga att gymnasieelever ställer sig ganska neutrala till frågan. Vi kan dock 

se en tendens att det inte instämmer i frågan då vi ser en vridning åt vänster i 

diagrammet. De skillnader vi kan se i grupperna är statistisk signifikanta då anovatestet 

visar 0,003. Vi kan med detta säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna i hur 

de anser att delaktigheten och användningen förbättrar kontakten med företaget.  

5.5.1 Analys 

Blomqvist et al, (2004, s. 58-64) menar för att, få en fungerande kunddialog krävs det 

att företaget har öppna kanaler mellan sig och sina kunder. Som våra resultat visat ovan 

instämmer gymnasieelever och universitetsstudenter i båda påståendena, att det är 

lättare att komma i kontakt och lättare att uttrycka sina åsikter. Detta visar att företag 

genom sociala medier i viss utsträckning erbjuder öppna kanaler till kunderna vilket är 

en förutsättning för att kunderna ska kunna delta i en dialog. Detta gör att det blir lättare 

för kunderna att dela med sig av sin åsikt. Dock ska sägas att några inte instämmer i 

frågan vilket betyder att några inte upplever att det är lättare att uttrycka sina åsikter. Då 

kunderna inte ser ett behov kan det vara så att de genom detta inte heller är intresserade 

av att uttrycka sina åsikter och på grund av detta inte uppmärksammat att det är lättare 

att komma i kontakt och uttrycka sina åsikter till företaget. Det visar också på det som 

Grönroos (2004a, s. 307-310) argumenterar för angående en dubbelinriktad process där 

företaget och kunden resonerar tillsammans. Det handlar inte bara om att företaget ska 

tala och kunden lyssna. Företaget ska alltid sträva efter att all kommunikation ska leda 

till respons som syftar till att upprätthålla och förstärka relationen. (Grönroos 2004a, s. 

307-310) Att universitetsstudenter och gymnasieelever instämmer i att de lättare kan 

utrycka sina åsikter visar att kunderna till viss del bidrar till respons. Dock ska sägas att 

gruppen arbetande inte instämde i någon av frågorna. Vår studie visade att arbetande 

inte använder sociala medier lika ofta och att det var flest respondenter i denna grupp 

som aldrig besökt företags sidor på sociala medier (se figur 5). Detta kan vara en av 

anledningarna till att gruppen inte anser att sociala medier gör det lättare att komma i 

kontakt med företag samt att sociala medier gör det lättare att uttrycka åsikter då de helt 

enkelt inte spenderar lika mycket tid på sidorna som studenter och gymnasieelever.  

Grönroos (2004a, s. 307) menar också att det krävs att båda parter medverkar i dialogen. 

Vidare säger han att syftet med processen är att åstadkomma en gemensam uppfattning 

och nå insikt om vad parterna kan göra tillsammans och för varandra (Grönroos 2004a, 

s. 307). Våra respondenter i samtliga grupper svarade att det inte brukar 

recensera/kommentera produkter via företags sidor på sociala medier (se figur 8) vilket 

visar att tvåvägskommunikationen inte är fullständig. Kunderna ger inget tillbaka till 

företaget och genom detta är det svårt för kunden och företaget och bilda en gemensam 

uppfattning och få insikt om vad parterna kan göra för varandra. Att endast företag delar 

med sig och kunderna observerar är inget som bygger långsiktiga relationer.  Det gäller 

att båda parter är aktiva i dialogen för att bygga upp en bra kontakt. Utan responsen från 

kunderna blir företagens medverkan på sociala medier en envägskommunikation. 

Blomqvist et al, (2004, s. 58-64) menar att det ömsesidiga utbytet av information som 

sker genom kunddialogen stärker kundrelationen mellan företaget och kunden. Då vår 

studie visat att det brister i tvåvägskommunikationen ger det en indikation på att relation 

inte stärks i vårt fall. Det kan vara så att respondenterna inte ser något syfte med att 
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kommentera och att de känner att det inte ger något för dem själva. Kunderna i vår 

studie kanske inte vill kommunicera eller vill skapa en gemensam uppfattning med 

företaget. De har kanske inte heller insett sina fördelar med att kommunicera. Genom 

kommunikationen med företaget kan respondenterna komma närmare företagen, få 

tillgång till information snabbt, få snabbare och mer personlig service och bilda en 

gemensam uppfattning tillsammans med företaget. Om kunderna väljer att inte 

kommunicera är vi tillbaka till en envägskommunikation igen där det endast är 

företagen som förmedlar sin information.  

Som nämnt ovan anser Grönroos (2004a, s. 307-310) att företaget alltid ska sträva efter 

kommunikation som leder till respons. Enligt vår undersökning menar respondenterna 

att företagen inte är intresserade av deras åsikt eller deltagande i sociala medier. Då 

respondenterna har denna uppfattning är det inte konstigt att de väljer att inte 

kommentera. Känner de att deras åsikt är meningslös ser de inget syfte i att kommentera 

på sidorna. Respondenterna måste känna att deras delaktighet ger något och att de får 

något tillbaka av företaget 

Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna upplever att de till viss del är öppna 

kanaler mellan sig och företaget. De tre studerade kundkategorierna kommenterar inte 

på sidorna vilket leder till att dialogen brister och går tillbaka till en 

envägskommunikation. En anledning till detta kan vara att det upplever att företagen 

inte är intresserade av deras åsikter eller för att de helt enkelt inte ser ett behov av 

sidorna och av den anledningen inte ser ett syfte i att kommentera.  

5.6 Engagemang 

Engagemang i sociala medier i form av: Jag är med i en grupp 

Genom denna fråga avsåg vi att undersöka kunders engagemang i sociala medier. 

Medelvärdet bland gymnasieelever i frågan om de är med i en grupp var 4,8 vilket tyder 

på ett instämmande i någon form. 38,4 % instämmer helt i frågan, 14 % svarade 

instämmer, vi kan även här se att majoriteten av gymnasieelever är med i en grupp. 28,6 

% av respondenterna i gruppen universitetsstudenter instämmer delvis, 25 % instämde 

helt och 15,5 % som instämde. Detta visar att en stor del av studenterna är med i en 
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grupp vilket också bekräftas av medelvärdet på 4,8. 35,1 % av de arbetande instämmer 

delvis i att de är med i en grupp, 21,6 % instämmer och 16 % instämmer helt. Detta 

visar även att en stor del av respondenterna är med i en grupp på sociala medier då 

medelvärdet dessutom är 4,7. Anovatestet visade att det inte var statistiskt signifikant 

(0,930), vilket betyder att det finns en risk att skillnaderna i svaren kan bero på slumpen 

och inte på faktiska skillnader mellan grupperna.  

Engagemang i form av: röstar, rekommenderar och ”gillar”  

Vi vill börja med att tydliggöra att denna fråga handlar om att rösta, rekommendera och 

‖gilla‖ i allmänhet och inte en specifik produkt (se figur 26). Bland gymnasieeleverna 

svarade 30,2 % instämmer helt och 10,5 % instämmer samt 15,1 % instämmer delvis. 

När det gäller studenterna är det svårt att se något tydlig trend. För att få en tydligare 

bild summerar vi alternativ 1-3 vilket ger en total procentsats på 54,3 % samt 5-7 som 

ger totalt 42,2 %. Trenden visar ett inte instämmande till att det röstar, rekommenderar 

och ‖gillar‖ på sociala medier även om detta inte kan ses som ett starkt representativt 

utlåtande om gruppen. Detta visar att till skillnad från studenter tenderar gymnasieelever 

att rösta, rekommendera och ‖gilla‖ på företags sidor på sociala medier mer frekvent 

vilket styrks av medelvärdena då gymnasieelevernas medelvärde var 4,7 jämfört med 

universitetsstudenternas 3,6. Jämförs också svaren från arbetande syns ännu en skillnad, 

64,9 % svarade instämmer inte alls och 10,8 % svarade instämmer inte. Vi kan alltså 

säga att de inte brukar rösta och ‖gilla‖ på företags sidor på sociala medier, det låga 

medelvärdet på 2,1 styrker detta. Anovatestet visade 0,000 vilket betyder att det är 

statistiskt signifikant och vi kan säkerställa att skillnaderna mellan grupperna inte beror 

på slumpen. 

Engagemang i form av: bloggar om företaget, deltar i diskussioner och skapar 

fanclubs 

Ingen av de tre grupperna instämmer i att de bloggar om företaget, deltar i diskussioner 

eller är med och skapar fanclubs(se figur 26). Här ser vi tydliga resultat i alla tre 

grupperna då majoriteten svarat instämmer inte alls. Det vi kan se är att gymnasieelever 

är de som har högst medelvärde på de två frågorna på 2,2 respektive 1,7 (jämfört med 

universitetsstudenter 1,6 och 1,3 samt arbetande 1,3 och 1,2) vilket inte är högt men de 

visar ändå att någon enstaka av dem brukar blogga om företaget, delta i diskussioner 

eller är med och skapar fanclubs. Anovatestet visade 0,002 och 0,014 vilket betyder att 

båda dessa statistisk signifikanta, vi kan alltså säkerställa att det finns skillnader mellan 

grupperna och att dessa inte beror på slumpen.  

5.6.1 Analys  

Marknadsförarens förmåga att engagera kunderna avgör i slutändan om en kund 

upplever en bättre relation till företaget (Ahuja & Medury, 2010, s. 95-96). Ahuja och 

Medury (2010, s. 95-96) presenterar i sin artikel tre olika nivåer på engagemang: låg, 

mellan och hög. En person som går med i en grupp på de sociala medierna anses ha en 

låg nivå av engagemang. Personer som röstar, rekommenderar och favoriserar klassas i 

medelnivån av engagemang. Personer som bloggar, deltar i eller skapar en fanclub anses 

ha den högsta nivån av engagemang. Som våra resultat visar ovan hamnar både 

studenter och arbetande i den lägsta nivån av engagemang, detta eftersom de två 

grupperna endast är med i grupper på de sociala medierna. Det är alltså inte med och 

röstar, rekommenderar eller skapar fanclubs. Som kan urskiljas ur figur 26 ser dessa 

grupper inget behov av företags existens på sociala medier vilket skulle kunna förklara 
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varför de inte heller väljer att engagera sig på sidorna. Ahuja och Medury (2010, s. 95-

96) säger att marknadsförarens förmåga att engagera kunderna avgör i slutändan om en 

kund upplever en bättre relation till företaget. Då relationer är svåra att mäta är det svårt 

att uttala sig om engagemang förbättrar relationen men vi ser ändå att det finns 

förutsättning för engagemang i de två grupperna och att en relation kan utvecklas men 

för att den ska göra det krävs ett större engagemang från respondenterna. Som Ahuja 

och Medury (2010, s. 95-96) nämnde handlar det också om marknadsförarens förmåga 

att engagera kunderna. Genom vår studie ser vi alltså generellt inte att marknadsförare 

lyckas vidare bra med att engagera respondenterna.  Till skillnad från studenter och 

arbetande är gymnasieeleverna den grupp som är mest engagerad på sociala medier. 

Denna grupp hamnar på en medelnivå av engagemang då vår studie visar att de är med i 

grupper samt brukar rösta, rekommendera och ‖gilla‖ företags sidor. Dock uppnås inte 

den högsta nivån av engagemang då de inte bloggar, deltar i eller skapar fanclubs. En 

anledning till att gymnasieelever är den grupp som är mest engagerad kan vara för att de 

är inne på sociala medier och besöker sidorna mer frekvent. Anledning till att 

engagemanget inte är större på sidorna kan vara att konsumenterna inte känner att de får 

ut något av det, att de inte ser ett syfte eller värde att faktiskt vara engagerad. Beroende 

på tjänsten kan värdet eller nyttan variera, det viktiga är dock att kunden upplever att de 

tjänar på att vara engagerad. Då relationer är svåra att mäta som vi nyss nämnt är det 

svårt att säga att gymnasieeleverna genom detta uppnår en bättre relation till företagen 

men med högre grad av engagemang jämfört med de andra två grupperna är det 

troligare att en relation utvecklas mellan de två parterna. Det tyder också på att sociala 

medier kan användas för att ge bättre relationer mellan kunden och företaget.  

5.7 Lojalitet  

Kontakten med företag via sociala medier gör mig mer lojal  

Här kan vi klart och tydligt se 

att alla tre grupperna inte 

instämmer i påståendet men 

trots det kan skillnader mellan 

grupperna identifieras. I 

gruppen universitetsstudent 

svarade 28,6 % instämmer 

inte och 26,2 % svarade 

instämmer inte alls vilka 

också var de två vanligast 

förekommande alternativen. 

Endast 3 % instämmer i 

frågan. Medelvärdet på 2,7 

visar också på att de inte 

instämmer. Även bland 

gymnasieelever var instämmer 

inte alls och instämmer inte de två mest svarade alternativen och endast ett fåtal svarade 

att de instämmer i frågan. Medelvärdet 3,0 kan ha ökat då 15 % ställt sig neutrala i 

frågan. I gruppen arbetande svarade 40 % instämmer inte alls och 37,8 % svarat 

instämmer inte. Här hade vi ett lågt medelvärde på 2,1 som tydligt visar att de inte 
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Figur 27, Kontakt med företag via sociala medier gör mig mer lojal 
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instämmer i frågan. Anovatestet visade en statistisk signifikans (0,008), vi kan alltså 

säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna och att dessa inte beror på slumpen. 

Sociala medier får mig att söka mer information ex besöka hemsidor eller butik 

26,4 % av gymnasieeleverna 

instämmer delvis samtidigt 

som 14,9 % instämmer och 

12,6 % instämmer helt i att 

sociala medier får dem att 

söka mer information om 

företaget genom att 

exempelvis besöka hemsidor 

eller butiker. En stor del (19,5 

%) av gruppen valde att vara 

neutrala i sitt svar vilket kan 

ha påverkat att medelvärdet 

inte är högre utan ligger kring 

4,5, vi menar därmed att 

sociala medier får gruppen att 

söka mer information om 

företag.  Liknande ser även universitetsstudenter på saken då de två grupperna har 

samma alternativ som de två vanligast förekommande. 31 % av respondenterna 

instämmer delvis samtidigt som 17,9 % instämmer. Trots ett medelvärde på 4,3 ser vi en 

tendens till att sociala medier får gruppen att söka vidare information då de två främst 

förekommande alternativen var någon typ av instämmande. Medelvärdet sjunker då 

15,5 % valde att inte ta ställning till frågan. Arbetandes svar skiljer sig från de två andra 

gruppernas då de två vanligaste svaren var instämmer inte alls samt instämmer inte med 

36,1 % vardera, vi kan således säga att sociala medier inte får denna grupp att söka 

vidare information. Anovatestet visade 0,000 vilket betyder att det är statistiskt 

signifikant och vi kan säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna och att dessa 

inte beror på slumpen.  

5.7.1 Analys  

Ahuja och Medury (2010, s. 96) påpekar att lojaliteten ökar när kunden regelbundet är i 

kontakt med ett märke eller organisation. Nyckeln till lojalitet är de informationsbyte 

som sker mellan kunden och företaget. Det är ett sinnestillstånd som består av en 

samling attityder, värderingar, behov och andra abstrakta egenskaper. Lojalitet handlar 

om att påverka kundens attityder i en riktning som leder till en långsiktig relation. 

(Stone et al., 2004) Som vi redovisade i allmänt om respondenterna är det 

gymnasieeleverna som använder sociala medier mest. Arbetande var den grupp som 

använde sociala medier mer sällan, flera av respondenterna hade aldrig besökt 

företagssidor på sociala medier (se figur 5). Då lojalitet som nämnt ovan är regelbunden 

kontakt med företaget, kan vi likna detta med upprepade besök på företagssidor (se kap 

5.1). Då gymnasieelever besöker sociala medier mest frekvent samt också besöker 

företagssidor oftare är det större sannolikhet att lojalitet genom sociala medier uppstår i 

denna grupp. Studenter besöker sociala medier mer sällan men trots det någon gång per 

månad vilket visar att det finns tendenser till återkommande besök och att lojalitet även 

kan uppstå i denna grupp. I gruppen arbetande uppgav många av respondenterna att de 

Figur 28, Sociala medier får mig att söka mer information ex. besöka 
hemsidor, butik 
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aldrig eller mer sällan besökte sociala medier. Detta visar att det inte återkommer till 

sidorna i lika stor utsträckning och att det är mindre sannolikt att lojalitet uppstår.  

Även om vi kan se att respondenter återkommer till sidorna anser de däremot inte att 

sociala medier gör dem lojal. Dock som också Söderlund (2001) nämner är det svårt att 

få exakta siffror på hur lojal ens kunder är och det kan vara svårt för konsumenter att 

uttala detta. Vidare anser han att det är svårt att definiera vad som kännetecknar en lojal 

kund, vilket medför svårigheter att klassificera dem (Söderlund, 2001). Lojalitet är svårt 

att mäta och det kan vara många faktorer som påverkar den samtidigt som en kund 

kanske inte reflekterar över relationen med företaget i lika stor utsträckning som 

företagen. Vi kan trots det se att besöken på sidorna kvarstår vilket tyder på någon slags 

lojalitet, då vår studies kunder är inne på sidan flera gånger visar detta att något av 

intresse finns på sidan och de återkommer.  

Vår studie visar att gymnasieelever är den grupp som har högst instämmande på att de 

söker mer information om företaget efter besöket på sociala medier. Det visar också på 

lojalitet då tendenser att det återkommer till företaget på andra sätt än via de sociala 

medierna.  Studenter instämde också till viss del på frågan vilket också visar på att de 

finns tendenser till lojalitet även här då de också väljer att återkomma till företagen. 

Arbetande däremot söker inte vidare information om företaget. Anledningen till att 

gymnasieeleverna är de som i störst utsträckning söker vidare information kan bero på 

att de spenderar mer tid på Internet och som vi visat tidigare är gymnasieelever de som 

besöker sociala medier mest frekvent av de tre grupperna. Studenter är den grupp som 

kommer efter gymnasieelever angående hur ofta de besöker företag på sociala medier, 

följt av arbetande som besöker mer sällan. Detta kan förklara då de tillsynes spenderar 

mer tid på sociala medier och därför kommer i kontakt med andra sidor i större grad än 

exempelvis arbetare.  

Vi kan alltså säga att gymnasieelever är den grupp där det finns stört potential till 

lojalitet då de besöker sociala medier mer frekvent och dessutom väljer att söka vidare 

information om företaget. Universitetsstudenter är inte lika frekventa besökare men 

väljer att söka vidare information om företaget vilket visar på att det finns tendenser att 

lojalitet uppstår även här. Arbetande däremot besöker sociala medier mer sällan och 

söker inte vidare information vilket betyder att det är mindre sannolikt att lojalitet 

uppstår i denna grupp.  

5.8 Relationsmarknadsföring och CRM/eCRM 
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Figur 29, Användning av företags sidor på sociala medier 
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Användning av företags sidor på sociala medier ger mig bättre förtroende till 

företaget 

I grupperna universitets-studenter och gymnasieelever är det vanligaste svaret varken 

eller då, 28,4 % av gymnasieeleverna och 22,6 % av universitetsstudenterna svarat 

detta. Vi kan dock utläsa i diagrammet att de i större utsträckning inte instämmer på 

påståendet. Medelvärdena för det två grupperna styrker detta, med 3,7 för 

gymnasieelever samt 3,1 för universitets-studenter. I gruppen arbetande kunde vi utläsa 

ett lite annorlunda svar då hela 40,5 % svarade att det inte instämmer och 24, 3 % 

svarade, instämmer delvis inte. Medelvärdet på 2,7 var också lägre i jämförelse med det 

andra två grupperna. Skillnaden mellan grupperna är statistisk signifikant (0,006), vi 

kan därmed säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna.  

Användning av företags sidor på sociala medier ger mig bättre samhörighet med 

företaget 

Vi ställde också ett påstående där respondenterna fick svara på i hur stor utsträckning de 

instämde på att användningen av sociala medier ger bättre samhörighet till företaget (se 

figur 29). Bland gruppen gymnasieelever är instämmer delvis inte det vanligaste svaret 

med 23,3 % därefter varken eller med 22,1 %. Vi kan dock se att fler respondenter har 

valt att inte instämma på fråga då instämmer inte alls och instämmer inte har fått 11,6 % 

respektive 20,9 %. Här hade vi ett lite högre medelvärde (3,4) i jämförelse med 

studenter men detta kan bero på att flera av respondenterna inom denna grupp ställt sig 

neutrala i frågan. Det mest frekventa svaret inom gruppen studenter är instämmer inte 

25 % av respondenterna har svarat detta alternativ. Även om 20,2 % har ställt sig 

neutrala och svarat varken eller ser vi en tendens till att de inte instämmer då även 17,9 

% svarat instämmer inte alls och 14,3 % svarat instämmer delvis inte. Vi har här ett 

medelvärde på 3,1 som också visar på att det inte instämmer i frågan. I gruppen 

arbetande kan ett tydligare mönster ses, där har 40,5 % svarat instämmer inte och 29,7 

% svarat att de inte alls instämmer. Medelvärdet på 2,3 visar också på ett inte 

instämmande. Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt signifikant (0,000) vilket gör 

att vi kan säkerställa att det finns skillnader mellan grupperna och att dessa inte beror på 

slumpen.  

Användning av företags sidor på sociala medier ger mig ökad tillförlitlighet till 

företaget 

Vi hade även ett påstående om användandet av sociala medier ger en ökad tillförlitlighet 

till företaget (se figur 29). I gruppen gymnasieelever var varken eller det mest frekventa 

svaret med 23 % följt av alternativet instämmer delvis inte (23 %). Därefter följer 

instämmer inte med 19,5 %, endast några få har svarat att de instämmer på frågan. 

Medelvärdet på 3,4 stödjer detta. Hos studenterna kunde vi se att varken eller var det 

vanligaste alternativet, vilket betyder att de ställer sig ganska neutrala i frågan. Vi kan 

dock se att instämmer inte alls och instämmer inte har fått 21,4 % respektive 20,2 % 

vilket visar på att de inte instämmer i frågan. Medelvärdet på 3,0 visar också på ett inte 

instämmande i gruppen att tillförlitligheten till företag ökar vid användandet av sociala 

medier. I gruppen arbetande kan vi se ett väldigt tydligt svar då 37,8 % svarat 

instämmer inte och 35,1 % svarat att det inte instämmer alls. Väldigt få respondenter 

har svarat att de instämmer och medelvärdet på 2,1 styrker detta.  
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Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan grupperna inte markanta, den grupp som 

instämmer minst är arbetande (medelvärde 2,1) följt av universitetsstudenter 

(medelvärde 3,0) och därefter gymnasieelever (medelvärde 3,4). Skillnaderna mellan 

grupperna är statistiskt signifikant (0,000), vi kan därmed säkerställa att det finns 

skillnader mellan grupperna och att dessa inte beror på slumpen.  

Jag upplever en ökad närhet till företag genom sociala medier 

Genom denna fråga fick 

respondenterna svara på om de 

upplever en ökad närhet till 

företaget genom använd-

ningen av sociala medier. 

Gymnasieelever ställde sig 

relativt neutral i frågan, 22,7 

% svarade varken eller, 21,6 

% instämde delvis men 

samtidigt kunde en jämn 

spridning identifieras i de 

vänstra skalorna, slutsatsen 

som kan dras är att gruppen 

inte är speciellt eniga i frågan. 

Även i gruppen universitets-

studenter kunde en viss 

spridning identifieras men en skiftning mot någon form av inte instämmande kan 

identifieras, högst svarsfrekvens hade instämmer inte med 28,6 %, 20,2 % svarade 

instämmer delvis inte. I gruppen arbetande valde 27 % alternativet instämmer inte, 24,3 

% instämmer delvis inte i påståendet och en tydlig skevhet åt vänster kan identifieras i 

denna grupp, de ansåg alltså inte att sociala medier gav dem en ökad närhet till 

företaget. Jämförelsevis kan vi se att gymnasieelever skiljer sig då de valt at vara mer 

neutrala i frågan till skillnad från universitetsstudenter samt arbetande som inte 

instämmer i frågan. Anovatestet visade 0,005 varför vi kan säga att skillnaderna mellan 

grupperna är statistiskt signifikanta och därför inte beror på slumpen.  

Företag har kontaktat mig via sociala medier 

Största delen av gymnasie-

eleverna samt universitets-

studenterna (40,4 % 

respektive 25,5 %) 

instämmer inte alls i att de 

har blivit kontaktade av 

företag via sociala medier, 

medelvärdet i dessa grupper 

är dessutom 3,1 respektive 

3,4 vilket tyder på att 

grupperna i någon grad inte 

instämmer i att de blivit 

kontaktade av företag. 19,2 

% respektive 18,4 % 
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Figur 30, Jag upplever en ökad närhet till företag genom sociala medier 

Figur 31, Företag har kontaktat mig via sociala medier 
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instämde däremot delvis att de blivit kontaktade i dessa två grupper. En skillnad kan 

urskiljas gentemot gruppen arbetande där 29,6 % svarade instämmer delvis och endast 

16,7 % instämmer inte alls i att de blivit kontaktade av företag via sociala medier, detta 

då i jämförelse med den stora procentsats bland gymnasieelever samt 

universitetsstudenter som nämndes i början. I denna grupp hade vi väldigt spridda svar 

det är svårt att utläsa någon trend i deras svar. Anovatestet visade 0,467 betyder det att 

skillnaderna mellan grupperna inte är signifikanta och kan bero på slumpen.  

Företag har behållit kontakten via sociala medier  

Andelen som ansåg att 

företag har behållit 

kontakten var däremot 

betydligt mindre och 

grupperna var relativt 

eniga i frågan, 49 % av 

gymnasieeleverna, 38,1 

% av universitets-

studenterna samt 37 % av 

arbetarna instämde inte 

alls i påståendet. Med ett 

medelvärde på 2,2, bland 

gymnasieelever, 2,3 

bland universitets-

studenter samt 2,2 bland 

arbetare visar detta en 

tydlig skevhet i diagrammet mot vänster. Anovatestet visade 0,772 alltså kan ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna ses vi kan därför inte säkerställa att det finns 

skillnader och vi kan inte heller säga att dessa inte beror på slumpen.  

Företag har jobbat aktivt för att jag ska besöka dess sidor 

I frågan om 

respondenterna upplevde 

att företag har arbetat 

aktivt för att de ska 

besöka dess sidor på 

sociala medier kan en 

relativt jämn spridning 

bland alternativen 

identifieras, framförallt 

bland gymnasieelever 

samt universitets-

studenter. Där uppger 

30,6 % av gymnasie-

eleverna samt 30,9 % av 

universitetsstudenterna 

att de inte alls instämmer 

i påståendet samtidigt 

som 22,4 % av gymnasieeleverna ändå instämmer delvis. Vi kan dock se i båda 
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Figur 32, Företag har behållit kontakten via sociala medier 

Figur 33, Företag har jobbat aktivt för att jag ska besöka dess sidor 
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grupperna att de i större utsträckning inte instämmer. I gruppen arbetare kan en tydlig 

skevhet åt vänster identifieras i diagrammet med 36,4 % som uppger att de inte alls 

instämmer i påståendet samt 30,9 % och 18,2 % som inte- respektive delvis inte 

instämmer i påståendet. Med ett låg medelvärde på 2,1 kan vi uttala oss om att denna 

grupp inte upplever att företag jobbat aktivt för att de ska besöka företagssidor på 

sociala medier.  Anovatestet visade ett värde på 0,000 vilket betyder att skillnaderna 

mellan grupperna är statistisk signifikanta och hur aktivt grupperna upplever att 

företagen har arbetat för att de ska besöka dess sidor inte beror på slumpen.  

5.8.1 Analys  

Grönroos (2008, s.47-49) nämner att en person eller en grupp människor måste uppleva 

att det finns något som för de två parterna samman. Denna känsla eller upplevelse är 

inte något som växer fram av sig själv utan är något som förtjänas genom RM. 

Respondenterna i grupperna studenter och arbetande instämde inte på att sociala medier 

gav dem en ökad närhet till företagen, vilket ger en indikation på att de inte upplever en 

relation mellan sig och företaget. Grönroos (2008, s. 47) nämner vidare att en relation 

bygger på en attityd och uppenbaras inte bara i kundens köpbeteende, utan kunden 

måste ha en mental och känslomässig koppling till relationspartnern. Genom 

påståendena vid användandet av företagssidor på sociala medier får jag: förbättrat 

förtroende, bättre samhörighet, ökad tillförlitlighet får vi en uppfattning om kundernas 

mentala och känslomässiga koppling till företaget. Ingen av respondenterna instämde på 

något av påståendena vilket ger en indikation på att det inte upplever att en relation 

uppstått mellan sig och företaget. Vi kan dock inte säga att en relation inte uppstått då 

relationer är svåra att mäta och kräver som Grönroos (2008, s. 47-49) nämner att en 

relation har utvecklats först när kunden upplever att företaget tänker på samma sätt som 

den själv. Det är även kunden som bestämmer om en relation skapats eller inte. För att 

applicera detta på sociala medier kan vi se att genom närmare kommunikation och 

kontakt blir det tydligare för kunden om företaget delar värderingar, åsikter och tänker i 

liknande banor. Som sagt är det svårt för en kund att säga att det finns en relation till ett 

företag då många inte tänker i de banorna och inte funderar över detta utan kanske bara 

gör det som tillfredställer dem själva.  

Både Zeithaml et al., (2006, s. 182) och Grönroos (2004b, s.101) beskriver målen med 

RM genom en typ utav stege där processen börjar med att locka till sig och identifiera 

kunderna. Därefter går det vidare till att tillfredställa och försöka behålla den relation 

som skapats och slutligen handlar det om att förstärka relationen.  

 

Figur 34, The goal of relationmarketing (Zeithaml et al., 2006, s. 182) 

Denna stege kan också liknads med de fem grundläggande steg Gummesson (2002, s. 

54) tar upp som CRM baseras på. 

Erhålla/förvärva Tillfredställa Behålla Förstärka/förhöja
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Våra resultat visar att de flesta studenter och gymnasieelever inte ansåg att företag hade 

kontaktat dem via sociala medier vilket visar att företagen inte helt lyckats med att 

indentifiera och locka till sig kunder för att sedan kunna bygga en relationer vilket är det 

första steget i processen. Även om vår studie har visat att respondenterna är medvetna 

om företagets existens på de sociala medierna och att det besöker dessa sidor är det 

viktigt att även företagen kontaktar kunderna. Fördelen med sociala medier är att de kan 

hitta kunder som passar just deras målgrupp. Scullin et al., (2004, s. 410-411) menar att 

företag genom användning av eCRM får tillgång till kundinformation när som helst, 

detta förenklar för företagen att hitta det målgrupper de söker. Grönroos (2008a, s. 47-

49) säger att det är kunden som avgör om en relation skapats eller inte, vi liknar detta 

med att det är kunden som avgör om kontakt skapats eller inte vilket betyder att det är 

först när kunden upplever att de blivit kontaktade som företag nått fram med kontakten 

vilket alltså krävs för att steg ett i denna stege ska uppfyllas. Det ger inget att finnas 

tillgänglig via sociala medier om ingen besöker sidan och även om kunder är bra på att 

söka sig runt själva på sociala medier kan företag öka antalet besökare samt göra det 

mer personligt genom att skapa kontakt som faktiskt når fram. Enligt vår studie anser 

däremot arbetande att företag har kontaktat dem varför steg ett i stegen delvis uppfylls. 

En anledning till att denna grupp upplever att de blivit kontaktade då de övriga två inte 

delar denna uppfattning är för oss intressant och vi kan inte se någon naturlig förklaring 

då denna grupp dessutom tenderar att besöka sidorna mer sällan. En anledning skulle 

kunna vara att då de inte besöker sidorna lika ofta är det mer observanta på vad som 

sker eller är mer mottaglig för företags inbjudningar.   

Företag har inte lyckats behålla kontakten med kunderna via sociala medier då 

respondenterna inte instämde på det påståendet. För att klättra högre på stegen krävs att 

grundsteget är uppfyllt vilket gör att företag inte heller tillfredställer, behåller, förstärker 

eller förhöjer. Detta är också en viktig del då det är här relationen skapas och kunderna 

måste känna att de blir erbjuden något för att stanna. För att kunderna ska klättra högre 

på stegen är det viktigt att de blir tillfredställda. Repondenterna anser inte heller att 

företagen har jobbat aktivt för att de ska besöka dess sidor, vilket också visar på att 

företagen måste bli mer aktiva på det sociala medierna. Detta tyder på att det inte räcker 

att bara att finnas tillgänglig, det gäller för företagen att visa att de finns och att få 

kunderna att besöka sidan.  

Sammanfattningsvis kan vi enligt våra respondenter säga att de upplever brister i 

företagens relationsmarknadsföring samt  implementeringen via eCRM. Det kan bero på 

att företagen inte är tillräckligt aktiva på sociala medier då kunderna inte håller med att 

företagen behållit kontakten med dem via sociala medier eller jobbat aktivkt för att de 

ska besöka sidorna. Men det ska också sägas att det kan vara kunderna som inte 

uppmärksammar företagens aktiviteter och inte tar åt sig av informationen, detta tyder 

dock ändå på att det finns brister. Ur kundens perspektiv är inte detta avgörande då de 

troligt finns andra företag som erbjuder liknande produkter eller tjänster. Trots det ger 

en god relation till ett företag kunden en bättre trygghet och anpassad marknadsföring 

där företaget vet vad kunden efterfrågar så även kunderna borde bli mer mån om att 

skapa en relation till företaget.  
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Kapitel 6. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kunder uppfattar företag som finns 

tillgängliga på sociala medier samt deras behov av att kunna hitta företag på dessa sidor. 

Vi vill beskriva, analysera och förklara kunders användning av företagssidor i sociala 

medier. Vi ämnar även med denna studie att undersöka om kunders relation till företaget 

påverkas vid användandet av sociala medier. Studien ska bidra med en ökad förståelse 

för företagen om kundernas behov och användning av företagssidor på sociala medier. 

Genom våra rekommendationer kan företag reflektera och utveckla sitt deltagande i 

sociala medier.  

Kunders uppfattning om behovet 

Enligt våra respondenter i samtliga grupper upplevs inget behov av att kunna hitta 

företag på sociala medier. Vid frågan om varför respondenterna trodde att företag fanns 

med på dessa sidor var exempelvis synas och komma i kontakt med många kunder, 

reklam och marknadsföra sig själva. Detta visar framförallt på att våra respondenter 

genom sina kommentarer upplever att företagen finns där för sin egen skull.  

Kunders användning av sociala medier 

Genom vår studie kan vi utläsa att de flesta av våra respondenter är medvetna om att 

företag medverkar på sociala medier och flertalet besökte dem även. Skillnader mellan 

våra gruppers användning kan däremot identifieras, vi kunde se att gymnasieelever 

besökte företagssidor mer frekvent och studenter samt arbetande besökte mer sällan. I 

studien har grupper som åskådaren, kritikern och kreatören kunnat identifieras vilket 

avspeglar hur våra respondenter använder sig av sociala medier. Framförallt kunde 

studien visa att större delen av respondenterna tillhörde gruppen åskådaren som särskilt 

tar del av information men inte bidrar speciellt med egen information.  Kritikern är 

aktiv, skriver kommentarer och recenserar produkter och tjänster. Kreatören bloggar, 

publicerar webbsidor, skapar och laddar upp filmer samt även musik, skriver artiklar 

och postar online etc. Däremot kan de två sistnämnda grupperna inte ses som vidare 

vanliga bland våra respondenter. 

 

Framförallt kunde två anledningar till att respondenterna i alla tre grupper besökte 

företagens sidor identifieras, dessa anledningar var:  

 Ta del av företags information 

 Ta del av företags erbjudanden  

 

Genom vår studie kan vi också urskilja att respondenterna besöker sociala medier i syfte 

att ta del av andra konsumenters kommentarer, både positiva och negativa.  

Respondenters delaktighet på företagssidor i sociala medier är generellt relativt låg 

framförallt bland universitetsstudenter och arbetande, gymnasieelevers medverkan är 

lite högre men även denna till synes låg. : 

 De flesta respondenter i samtliga grupper är med i en grupp på sociala medier, 

detta visar på delaktighet men ingen överdriven aktiv roll.  

 Gymnasieeleverna visar en viss delaktighet då det uppger att de uttrycker sig 

genom att rösta, rekommendera och ‖gilla‖ företagssidor. Universitetsstudenter 

och arbetande visade ingen medverkande genom detta påstående varför 

delaktigheten inte är lika stor.  
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 Ingen av respondenterna i någon grupp tenderar vare sig blogga om företaget, 

delta i diskussioner eller skapa fanclubs. Ytterligare låg delaktighet syns genom 

att få respondenter kommenterar/recenserar produkter på företags sidor vilket 

gör att delaktigheten inte ökar utan stannar på en låg nivå. 

Påverkan av relationer  

För att förklarar relationen mellan företaget och konsumenten i sociala medier använde 

vi oss av tre faktorer, kommunikation/interaktion, lojalitet och engagemang.  

 Grunden för kommunikation är öppna kanaler vilket uppfylls, respons från 

kunder saknas samtidigt som företag inte upplevs som intresserade av kundernas 

åsikter vilket gör att kommunikation mellan parterna saknas. Ingen 

tvåvägskommunikation uppstår, varför vi inte ser antydan av relationer i denna 

faktor.  

 Potential att skapa relationer finns bland annat till gymnasieelever då deras 

engagemang mäts till medelnivå. Bland universitetsstudenter samt arbetande är 

engagemanget lägre varför de är mindre troligt att en relation uppstår via sociala 

medier. 

 Potential till relationer kan även identifieras via lojalitet till gymnasieelever då 

de är mer frekventa användare av sociala medier samt i större utsträckning söker 

vidare information om företaget. Universitetsstudenter kan delvis ses som 

potentiella lojala kunder, gruppen uppger att de söker vidare information utifrån 

besöken på sociala medier men samtidigt inte vistas allt för ofta på sidorna. Hos 

arbetande är potentialen mindre då de inte söker vidare information och 

dessutom besöker sociala medier mer sällan.  

 

Vår studie visar att det finns potential till att sociala medier förbättrar relationer då 

grunderna för våra tre faktorer kommunikation/interaktion, engagemang och lojalitet 

kan urskiljas men inte fullföljs.  

 

Utifrån vårt syfte kan vi besvara vår frågeställning, Hur uppfattar kunder behovet av 

företag verksamma på sociala medier och påverkar sociala medier relationer till 

företag? Kort sagt ser konsumenten fördelar med tjänsten men trots det upplevs inget 

behov. Grunder för företag att förbättra relationer till kunder finns på sociala medier 

men potentialen utnyttjas inte fullt ut i dagsläget.  

6.1 Egna reflektioner  
Vår studie har gett en inblick i hur kunderna ser på sociala medier och där skiljer sig vår 

studie från många andra. Den förmedlar ett mer kritiskt förhållningssätt till hur kunder 

uppfattar att företag agerar i sociala medier till skillnad från tidigare studier som gjorts 

ur företagens perspektiv, som visat lönsamhet och bred användning för företag. Vi 

menar att verkligheten inte speglar den positiva bild många företag eller andra liknande 

användare har om sociala medier, att man enkelt utan vidare ansträngning kan använda 

sidorna och därigenom skapa relationer till kunder. Trots ökade kunskaper, bättre 

förståelse och en inblick i hur företag använder sig av sociala medier ser vi fortfarande 

att många företag inte utnyttjar sidornas potential. Då kunderna inte ser ett behov 

samtidigt som företagen inte utnyttja potentialen är risken stor att utvecklingen av 

sidorna stannar av och inte får samma genomslag som det skulle kunna ha.  
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6.1.1 Diskussion samt rekommendationer till företag men också dess kunder 

Då perspektivet har varit att undersöka kunders syn på sociala medier har analysdelen 

framförallt behandlat kunden, vi tar därför nu tillfället i akt att diskutera mer om 

företagen. Eftersom värdet av sociala medier skapas utav samspelet mellan kund och 

företag väljer vi att ge rekommendationer till båda parter för att detta ska uppnås.  

 

Det finns en kund, ett företag samt sociala medier och i det här finns även en grund för 

kommunikation/interaktion, engagemang, lojalitet och relationer men samspelet mellan 

alla faktorer har uteblivit. I slutändan ser vi en möjlighet att sociala medier kan 

utvecklas till en fördelaktig tjänst som gynnar både kunder och företag, för att uppnå det 

här krävs däremot ökad aktivitet och ansträngning från båda parter.  

 

För det första krävs engagemang från båda håll, engagemang föder engagemang, det 

gäller bara att en part börjar. Förslagsvis är det företagen som först förbättrar sitt 

engagemang, då de önskar att driva utvecklingen ligger bollen hos dem. För att skapa 

engagemang hos kunder krävs att de upplever något av värde, kunden vill tjäna på att 

vara engagerad. Genom exempelvis tävlingar kan delaktighet och kommunikation 

skapas, kunden känner även att de har möjlighet att vinna något genom att bidra med sin 

medverkan. Företaget bör då också uppmuntra och ge kunden respons på kundens 

delaktighet. Ett annat sätt kan vara att erbjuda kunden någon typ av rabatt genom 

sidorna för att på så vis öka delaktigheten. Vi menar också att företaget kan visa kunden 

värde av tjänsten vilket får bäst resultat om konkreta resultat som tjänsten kan bidra 

med används och att kunden delar denna uppfattning.  Med konkreta resultat kan vara 

att visa hur kundens åsikt har lett till förändringar, vilket också visar att företaget 

värderar kundens åsikt och tar till sig av synpunkter. Då kunder inte själva bidrar med 

sina åsikter är det viktigt att företag uppmuntrar dem till detta. Det ska finnas möjlighet 

för kunder att kommunicera och ställa frågor och om kunden gör detta måste företaget 

ge snabb respons. Från konsumentens håll krävs att de är öppna för nyheter och vågar 

prova samt ge sociala medier i det här fallet en chans. 

 

Företag på sociala medier bör också vara aktiva för andra företags skull, framför allt i 

ett sådant avgörande stadie som sociala medier befinner sig i nu då sidorna inte 

accepterats av konsumenterna till fullo. Om kunden möter ett oengagerat företag på 

sociala medier som inte är seriös i sitt användande av sidorna förbättras inte bilden och 

insikten i vad sociala medier kan bidra med vilket då kan göra att behovet och 

förståelsen för existensen blir än mindre. Oengagerade företag kan alltså försämra synen 

och förstöra för de företag som faktiskt anstränger sig och lyckas med att förmedla bra 

tjänster över sociala medier.  

 

Efter att ha identifierat word of mouth i sociala medier och uppmärksammat att genom 

Internet sprids information enklare samt till en större mängd människor, kunde vi dra 

slutsatsen att detta gör att företag måste lägga ner mer arbete på att bemöta 

informationen. En av våra respondenter bland universitesstudenter skrev i den sista 

öppna frågan att ”… om jag t.ex. köper något av företaget kanske jag trycker på deras 

”gilla” knapp på Facebook, då ser andra det som i sin tur eventuellt blir intresserade”. 

Detta fick oss att reflektera över att sociala medier skapar ännu en variant av word of 

mouth och nya sätta att sprida information som företag måste hålla koll på. Vem som 

helst kan och får skapa grupper, dessa kan vara föredelaktiga för företag men de kan 
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lika gärna vara till nackdel också. Om en konsument ―gillar‖ gruppen sprids åsikten 

vidare till andra konsumenter, och detta stämmer fortfarande överens med definitionen 

Brown et al., (2007) ger av word of mouth. Vi  definierar däremot denna variant av 

word of mouth som ―word of like‖ och med tanke på hur många som använder 

Facebook kan detta sätt att sprida information enkelt nå stora grupper. Det kan som sagt 

vara fördelaktigt för företaget om informationen gynnar dem men syftar gruppen till 

något negativt kan det få oanade konsekvenser. Antalet kanaler som företag måste 

bevaka ökar ständigt och detta medför att sociala medier i detta fall Facebook skapar 

ännu en kanal som kan påverka företags anseende och en kanal som företag måste 

bevaka samt bemöta kunder på. I och med detta menar vi att det är viktigt att företag 

använder exempelvis Facebook för att kunna ta del och upptäcka liknande grupper och 

framförallt för att bemöta informationen. Detta visar då att företag är intresserade av 

kunden och tar åt sig av deras åsikter vilket kan ge god respons från kunder. Genom ett 

nära samarbete med konsumenterna kan de upptäcka information och i tid innan allt för 

stor skada är skedd försöka vända något som skulle kunna påverka företag negativt till 

något positivt istället.   

 

En utmaning med sociala medier är förflyttningen av makt. Kunders åsikter är viktiga, 

detta syns framförallt i graden av hur andra konsumenter tar till sig av dem. Som 

objektiva ses deras kunskaper om en produkt eller tjänst som pålitliga och är därför 

användbart både för andra kunder men också för företag. Det krävs däremot att kunden 

tar ansvar för den makt som de besitter och sprider samt förmedlar deras åsikter och 

därigenom ser potentialen i vad detta kan medföra. På så vis, genom att vara engagerade 

kan kunder bidra till utveckling, något som i längden gynnar både dem och företag. Om 

konsumenter förmedlar sin åsikt på sociala medier gör detta att företag måste möta 

kommentaren samt hantera denna. Beroende på om det är något positivt eller negativt 

blir företag medvetna om styrkor och svagheter och kan därigenom förbättras vilket 

alltså driver utvecklingen framåt. Genom att berätta om sin åsikt hjälper detta företag att 

förbättra produkten vilket i sin tur då också gynnar konsumenten som får förbättrad 

användning och därigenom en bättre produkt. 

 

För företag kan det upplevas som skrämmande att dela med sig av makt till kunder. 

Detta har däremot redan hänt och företag kan inte påverka eller stoppa denna 

utveckling. Genom att acceptera den förflyttade makten kan företag istället vända, vad 

de ser som en nackdel med att ha förlorat makt till möjligheter och istället få ut positiva 

resultat som sagt med att se möjligheten i att utvecklas. Ur många företags synvinklar är 

den perfekta världen då kunder bara delar med sig av positiva åsikter, men är det vad 

som är bäst för företag? I försäljningssyfte kan det möjligtvis stämma men i 

utvecklingssyfte förbättrar och utvecklas företaget inte om konsumenten endast 

förmedlar lov ord om dess produkter eller tjänster. Självklart bör kunderna uppmuntras 

till att dela med sig av sina kunskaper men idag är det få konsumenter som faktiskt gör 

detta. Företag måste göra det bästa av situationen som den ser ut idag, vi ser exempelvis 

möjligheter att underlätta att fler delar med sig av åsikter. Genom en successiv övergång 

till att öka kunders information kan kunder uppmuntras till att kryssa i alternativ i stället 

för att kommentera, det går snabbt, är enkelt och företag får information från kunder. 

Visserligen är denna lite styrd av företag men är samtidigt bättre än ingen information 

alls och om kunder dessutom får välja att skriva i ett eget alternativ blir 

valmöjligheterna större. Genom att arbeta nära kunden kan man då se hur utvecklingen 
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ser ut och inom en snar framtid, när kunden förbättrat att dela med sig av åsikter kan 

detta utvecklas till att de själv skriver i sin information. Det handlar om att först få 

kunder att anamma vanan för att därefter utveckla den. Rekommendationen till 

konsumenten är att inse dess makt och ta vara på denna samt utnyttja potentialen den 

medför. Företaget bör inte vara rädd för kundens makt utan uppmuntra att dela med sig 

av åsikter och successivt öka informationen som kunden delar.  

6.1.2 Slutord 

Innan studien påbörjades såg vi inget syfte med sidorna och menade att tjänsten var 

överflödig samtidigt som företag endast fanns med på dessa sidor för att det var ett 

måste. Vi har under resans gång, när vi satt oss in i hur företag använder sig av sociala 

medier samt hur detta kan fungera i praktiken förändrat vår uppfattning om ämnet. Gång 

på gång har vi förvånats över sociala mediers breda användningsområde då vi ständigt 

upptäckt nya tjänster och möjligheter. Vi är i dagsläget fortfarande kluvna om vi anser 

att företag bör finnas med på sociala medier eller inte, trots vår utvecklade kunskap och 

förståelse för ämnet har vi inte börjat använda oss av tjänsterna. Vi menar att detta beror 

på att medvetenheten av sociala mediers möjligheter inte är tillräckligt  inpräntad, om vi 

tänker på kundservice tänker vi inte på kundservice via sociala medier. Detta tankesätt 

tror vi är otroligt viktigt för företag att förändra och ett mål att arbeta mot i framtiden. 

Potentialen att sköta fler tjänster via sociala medier är stor, företag behöver bara få 

kunder att tänka sociala medier som förstahandsval när en tjänst ska utföras. 

Framgången bygger på kommunikation som skapar gemensamt värde. Ett känt talesätt 

menar att ‖syns du inte så finns du inte”, vi menar utan ömsesidig kommunikation fylls 

ingen funktion 

6.2 Vidare forskning 
‖Word of like‖ var något som slog oss i slutet av vår studie men något som vi fann 

väldigt intressant. Sociala medier är ett nytt nätverk där information sprids väldigt 

snabbt och kan nå en mängd människor. Vi anser därför att det vore intressant att 

undersöka, möjligtvis genom observationer eller en kvantitativ studie detta fenomens 

storlek.  

 

Som vi många gånger nämnt har sociala mediers utveckling skett i rask takt och 

användandet fortsätter ständigt att utvecklas. Intressant vore därför att undersöka 

kunders behov av företags förekomst på sociala medier om några år för att se om 

behovet har förändrats. Då vår studie inte avsett att jämföra olika företag vore det också 

intressant att undersöka om behoven framförallt inte avser speciella företag eller 

branscher.  Under studiens gång har vi stött på företag vars användning av sociala 

medier varierat, därför vore det intressant att undersöka om ett företag, vars sida inte 

används helhjärtat av företaget istället för att förbättra relationen försämrar den.  
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Appendix 1 - Enkäten 

1. Kön:  □ Man □ Kvinna 

2. Jag är född: 19________ 

3. Min huvudsakliga sysselsättning just nu är: 

 □ Gymnasiestudier □ Universitetsstudier □Arbetar □ Arbetssökande  □Annat:_________      

4.  Högsta pågående/avklarade utbildning:  

 □ Grundskola   

 □ Gymnasium  

 □ Universitet/Högskola   

 □ Forskarutbildning 

 □ Yrkesutbildning/folkhögskola 

 

5.  Jag använder Internet. 

 □ Ja □ Nej  
 

6.  Jag har någon gång besökt Facebook, Twitter eller Bloggar ( i fortsättning kallar vi dessa sidor 

för sociala medier). 

 □ Ja □ Nej  

7.  Jag ser det som ett problem med att lämna ut mig själv på sociala medier  

 (ex. personuppg. foton, andra uppg. om mig) Instämmer Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Om du svarar nej på fråga 6 kan du nu gå till fråga 27 

 

8.  Jag är medveten om att företag finns med på sociala medier:  

 □ Ja □ Nej 
9.  Jag besöker företags sidor på sociala medier (ex.facebookgrupper, twitterinlägg, blogginlägg):  

 □ Dagligen 

 □ 5-6 gånger per vecka 

 □ 2-4 gånger per vecka  

 □ 1 gång per vecka 

 □ Någon gång per månad 

 □ Mer sällan  

 □ Aldrig 

Om Du svarade aldrig på föregående fråga vad är den huvudsakliga 

anledningen? 
  Instämmer      Instämmer 

  inte alls      helt 

 Har  inte hittat företagen 1 2 3 4 5 6 7 

 Blir för mycket information 1  2 3 4 5 6 7 

    Har för lite tid  1  2 3 4 5 6 7 

    Har inget intresse  1  2 3 4 5 6 7  

    Företag finns med för sakens skull 1  2 3  4 5 6 7    

     Informationen intresserar inte mig 1  2 3  4 5 6 7 

 Kommunikationen är enkelriktad  1  2 3  4 5 6 7 

Jag får ingen respons (från företag) 1  2 3  4 5 6 7 

 Det är för lite uppdateringar  1  2 3  4 5 6 7 

 Ser inget syfte   1  2 3  4 5 6 7 

     Du kan nu gå vidare till fråga 25 
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Följande frågor avser dig och andra användare av sociala medier 

 

10.  Jag brukar recensera/kommentera produkter via företags sidor på sociala medier 
  Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

11.  Jag litar mer på andra konsumenters åsikter (som finns publicerade på sociala medier) om 

en produkt än företags egna reklam. Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 
12.  Jag tar till mig av andra konsumenters positiva kommentarer om en produkt eller företag 

(som finns publicerade på sociala medier) när jag överväger ett köp 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

13.  Jag tar till mig av andra konsumenters negativa kommentarer om en produkt eller företag 

(som finns publicerade på sociala medier) vid övervägande inför ett köp 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

14.  Andra konsumenters positiva kommentarer har påverkat mig att också köpa produkten 

(ex. blogginlägg om viss produkt, recension, bild av produkt på facebook etc.) 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

15.  Andra konsumenters negativa kommentarer har påverkat mig att INTE köpa en viss 

produkt (ex blogginlägg om viss produkt, recension, bild av produkt på facebook etc.) 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Följande frågor avser din uppfattning generellt om företag på sociala medier. 
 

16.  Min huvudsakliga anledning med att besöka företag på sociala medier är: 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

A. Ta del av företags information             1 2 3 4 5 6 7 

B.  Kommentera på företags sidor 1 2 3 4 5 6 7 

C.  Kontakta företag     1 2 3 4 5 6 7 

D.  Ta del av andra konsumenters åsikter        1 2 3 4 5 6 7 

E.  Ta del av företags erbjudande   1 2 3 4 5 6 7 

F.  Träffa andra med liknande intressen 1 2 3 4 5 6 7 

 
17.  Medverkan på sociala medier ger mig förbättrad uppfattning om företag och dess tjänster 
     Instämmer Instämmer 
 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

18.  Min användning och delaktighet i de sociala medierna förbättrar min kontakt med företag
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

19.  Företag är intresserade av min åsikt och/eller mitt deltagande i sociala medier 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 
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20. Vid användandet av företags sidor på sociala medier får jag;  
Instämmer   Instämmer 
inte alls  helt   

A.  Förbättrat förtroende till företaget 1 2 3 4 5 6 7  

B.   Bättre samhörighet med företaget  1 2 3 4 5 6 7 

C.  Ökad tillförlitlighet till företaget  1 2 3 4 5 6 7 

E.  Kan jag lättare komma i kontakt med företaget 1 2 3 4 5 6 7 

 
21. Sociala medier; Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

Gör det lättare att uttrycka min åsikt till företag 1 2 3 4 5 6 7 

Får mig att söka mer info ex. besöka hemsidor, butik 1 2 3 4 5 6 7 

Ger mig mer inflytande (makt) på företag  1 2 3 4 5 6 7 

Gör att jag kan påverka företag  1 2 3 4 5 6 7 

 

22. Av nedanstående påståenden visar följande svar mitt engagemang i de sociala medierna: 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

A.  Jag är med i en grupp 1 2 3 4 5 6 7 

B. Jag  röstar, rekommenderar och ”gillar” 1 2 3 4 5 6 7 

C. Bloggar om företag och deltar i diskussioner 1 2 3 4 5 6 7 

D. Jag är med och skapar fanclubs 1 2 3 4 5 6 7 

 

23. Jag upplever en ökad närhet till företag genom sociala medier 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

24. Kontakten med företag via sociala medier gör mig mer lojal mot dem 
 Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

25. Flera företag erbjuder b.la. kundservice via Twitter och Facebook, anser du det vara 

användbart? Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

26. Företag har:  Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

A.  Kontaktat mig via sociala medier 1 2 3 4 5 6 7 

B. Behållit kontakten med mig genom sociala medier 1 2 3 4 5 6 7 

C. Jobbat aktivt för att jag ska besöka dess sidor  1 2 3 4 5 6 7 

 

27. På sociala medier ser jag;  Instämmer  Instämmer 

 inte alls  helt 

A. Ett behov av att företag finns med   1 2 3 4 5 6 7 

B. Fördelar med företags tillgänglighet  1 2 3 4 5 6 7 

 

28. Vad tror du är företagens huvudsakliga anledning med att finnas tillgängliga på sociala 

medier? 

Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

Stort TACK för ditt medverkande! 


