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Abstract 
Social media is a relatively new phenomenon that has had a huge impact in the way we communicate 

in recent years. Today it is used daily by almost everyone and has become a billion dollar industry 

where corporate existence is increasing by every day. But there is not entirely safe to work with 

social media since customers and visitors can make comments and investigate what others are 

writing about the brand and form their own opinion. The purpose of this study is to explain the 

potential advantages and disadvantages for organizations in vulnerable industries with a focus on 

insurance companies who works with Facebook. The paper takes its starting point in the convergence 

culture that explains a cultural shift where consumers are encouraged to search for new information 

and combine content from different media. This is supplemented by a study by de Vries et al. (2012) 

who has analyzed what factors determines the popularity of a brandpost. In addition, brand-building 

theory, communication theory, relationship marketing and transparency is utilized to answer the 

essays questions and achieve the purpose of this study. The study was made with the help of a 

triangulation-method including interviews, qualitative analysis and a quantitative method. By 

performing a triangulation, the combination of these methods creates a greater understanding of the 

industry and more reliable data. The results of the study show that all insurance companies have a 

positive attitude to social media and understand the increasing transparency it brings by working 

with Facebook. In addition, the study shows that an integration of social media in the marketing mix 

should be prioritized so all elements are working to achieve the same objective. To create a 

successful posting in number of like-markings the study shows that it needs uniqueness, a unique 

date or event. In order to create more awareness for these unique posts, it should be published with 

a photo or video. Furthermore, the quantitative results shows that having a strong brand creates no 

obvious successes in social media, what mainly matters is the work being performed.  
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1.0 Inledning 
De sociala medierna har sedan Facebook år 2004 infördes ökat explosionsartat och har idag blivit en 

stor del av människors vardag. I år fyller Facebook 10 aktiva år och toppas enbart av Google i 

veckovis internettrafik. Enligt den statistiska centralbyrån använder närmare 50 % av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16-74 år sociala nätverkssajter såsom Facebook (scb.se 2011). Med så pass 

många potentiella kunder har Facebook blivit en väldigt attraktiv plats för organisationer och företag. 

Facebook som tidigare enbart var till gängligt för vissa elever i USA har idag blivit en miljardindustri 

som nyttjas av privatpersoner, företag och myndigheter. (facebook.com 2014). Dessutom ökar 

företagens ekonomiska investeringar på de sociala medierna kontinuerligt. De sociala medierna är 

fortfarande ett relativt nytt fenomen vilket bidrar till att en viss osäkerhet kring vad organisationer 

faktiskt kan uträtta på de sociala nätverken.  

Varje dag möts konsumenter av reklam, budskap och erbjudanden som vill påverka dem. Företagen 

gör allt vad de kan för att fånga kundernas intresse och arbetar med varumärket för att diversifiera 

sig från konkurrenterna. Nutida konsumenter är ofta insatta, uppdaterade men sällan lojala och blir 

allt viktigare att hålla nöjda. Idag har konsumenten fått en betydligt starkare röst tack vare de sociala 

nätverkens kraft. Det är inte bara konsumentens makt som har förbättras med sociala medierna, hit 

kan även företagens möjligheter att ta reda på vad kunderna verkligen tycker om organisationen 

räknas, hit kan potentialen till snabb tvåvägskommunikation räknas, men framförallt kan 

kostnadseffektiviteten att hela tiden hålla varumärket nytt och spännande räknas in (Kietzmann 

2011).  

1.1 Forskningsproblem 
Sociala medier är som inledningsvis nämnt ett relativt nytt fenomen, det har på mycket snabb tid 

blivit en stor del av gemene mans vardag och skapat stora möjligheter till kommunikation dygnet 

runt, året runt. Den kommunikation som sker på sociala medier sker ofta på allmänhetens premisser, 

på användarens villkor. Detta gäller även för organisationer som nyttjar de sociala medierna vilket 

skapar en viss problematik som kan belysas med följande frågor; Hur ska företag förhålla sig till 

positiva respektive negativa kommentarer om dess varumärke? Hur skapar företagen ett bra rykte på 

de sociala medierna? Vad skapar egentligen lyckad kommunikation för organisationer på sociala 

medier? Detta blir allt mer väsentligt för organisationer i allmänhet då informationsöverflödet bland 

annat har lett till att konsumenter allt oftare vänder sig till vänner för rekommendationer och tips vid 

inköp av produkter samt tjänster. Det snabbaste tillvägagångsättet för att få en fråga besvarad av en 

bred skara idag är att ställa den på något socialt nätverk.  

När företagen existerar på sociala medier arbetar de under användarnas villkor och 

kommunikationen kräver anpassning till detta eftersom det skiljer sig markant från traditionell 

marknadsföring. Ett exempel på detta är att via sociala medier kan kunder skriva positiva och 

negativa kommentarer direkt på företagssidan om de så vill, vilket bidrar till en stor risk och 

problematik. Det finns mycket att vinna men ett litet snedsteg kan rasera ett varumärke betydligt 

fortare än förr. Vissa branscher är mer utsatta än andra och tjänstebranschen är en av dessa. 

Tjänstebranschen och framförallt försäkringsbranschen präglas av att de i stort sett endast arbetar 

med förväntningar tills tjänsten realiseras (Echeverri & Edvardsson 2012:119–123).  
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Inom försäkringsbranschen finns alltid risken att en kund blir missnöjd med bedömningen i ett 

försäkringsbeslut och vill yttra sig, vilket kunderna ofta gör på sociala medier eftersom där existerar 

möjligheten till stor genomslagskraft. Det är av denna anledning framförallt försäkringsbolag blir lätt 

utsatta för denna sorts problematik. Avsikten med denna uppsats är att den ska utgöra en grund för 

hur företag i utsatta branscher, med specifik inriktning mot försäkringsbranschen kan kommunicera 

bättre på Facebook. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att redogöra vilka för- och nackdelar det finns för organisationer i 

utsatta branscher med inriktning mot försäkringsbranschen att arbeta med Facebook.  

1.3 Frågeställningar  
Vilket förhållningssätt har de utvalda försäkringsbolagen till sociala medier?  

Hur ser relationen ut mellan sociala medier och transparens för försäkringsbranschen på sociala 

medier? 

Hur bör försäkringsbranschen tillämpa de existerande teknikerna för att på bästa sätt maximera 

nyttan av sin närvaro på de sociala medierna?  

Vilka mönster, likheter och skillnader finns det mellan de utvalda försäkringsbolagen i deras externa 

kommunikation på Facebook? 
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2.0 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras tillämplig och betydelsefull information som kan behöva klargöras för 

vidare läsning. 

2.1 Uppsatsens uppkomst & Svedea  

Vid ett initialt skede visade Svedea, ett nystartat försäkringsbolag, ett stort intresse för en uppsats 

som behandlar sociala medier. Anledningen till att jag kontaktade Svedea är för att de arbetar med 

ett intressant kommunikationsspråk och har på kort tid blivit populära på sociala medier (baserat på 

egna iakttagelser) genom att trycka på rätt punkter och vara väldigt aktiva, detta jämförelsevis med 

de mer traditionella och stora försäkringsbolagen. En av deras största styrkor kan således förklaras 

med att de existerar där kunderna finns, där sociala medier har en stor potential till att öka den 

närvaron. De har även fördelen av att vara ett nystartat bolag med flexibla lösningar som skapar bra 

priser. Flera försäkringsbolag, inklusive Svedea arbetar redan aktivt på sociala medier för att stärka 

banden till sina kunder.  

 

2.2 Om försäkringsbranschen  

Försäkringsmarknaden är idag till sin karaktär ett komplement till samhällets åtaganden och 

servicessystem. Ett system som har skapats för att skydda individer vid olyckor av olika slag, ett sorts 

kollektivt ansvar där individens olycka delas med många. Försäkringsbranschen i sig präglas starkt av 

lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten. Det rör sig om konsumentens rätt att teckna 

försäkring, bolagens skyldighet att lämna information och aktsamhetskrav. (Etsare et al. 2013:24ff) 

En försäkring gäller normalt som ettårsavtal och i samband med förnyelse har det blivit allt mer 

vanligt att konsumenten byter bolag, vilket bidrar till dyra kostnader för företagen eftersom de 

ständigt måste konkurrera om kunderna. Enligt Ulrika Etsare et al., skribent av privat försäkring 

(2013:27–29) är kundrörligheten ett av de stora problemen i branschen och därför läggs det stor 

kraft på att skapa lojala kunder, genom exempelvis helkundsrabatter, skadeförebyggande program 

och kompletterande tjänster. Skadeservicen, leveransen av den sålda tjänsten i form av hantering är 

en grundpelare i själva försäkringsverksamheten. Om denna utförs på ett tillfredställande sätt för 

kunden är det ett bra konkurrensmedel och nöjda kunder kan välja att sprida budskap som dessa 

vidare. Ett av de absolut viktigaste argumenten vid val av försäkring är varumärket, vilket kunderna 

har lättare än tidigare att kontrollera ifall bolagen lever upp till dess löften, mycket tack vare den 

gemensamma kunskap sociala medier bidrar till. (ibid) 

Idag utmärks försäkringsbranschen av att ha höga krav på att kommunicera tydligt, öppet och 

effektivt. I och med att en försäkring är en tjänst som generellt är abstrakt och svårt att standardisera 

och realiseras i produktionsögonblicket behöver konsumenter ofta all den hjälp de kan få innan de 

investerar. En sådan hjälp kan konsumenten få av andra som har erfarenheter och berättar om sin 

upplevelse om ett exempelvis hanterat försäkringsärende (Echeverri & Edvardsson 2012:63ff). 

2.2.1 Utvalda försäkringsbolag 

De utvalda försäkringsbolagen är Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, Moderna försäkringar 

samt Svedea där de tre förstnämnda är tre av Sveriges fyra största bolag som delar på 80 % av 

försäkringsmarknaden. Moderna försäkringar står här som en utmanare medan Svedea i 

sammanhanget är ett väldigt nystartat försäkringsbolag. I bilaga 1 finns en kortfattad presentation 

om de utvalda försäkringsbolagen.  
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2.3 Sociala medier  

Web 2.0 är ett samlingsuttryck som förklarar egenskaper hos den moderna webben där användare 

bidrar med information och skapar eget innehåll. Web 2.0 är ett socialt internet kontra web 1.0 där 

sidorna saknade möjlighet till interaktiv kommunikation med läsarna. Tack vare web 2.0 möjliggör 

detta en markant ökad kollektiv intelligens, där Facebook och andra sociala medier kan ses som ett 

resultat av web 2.0.  

På de flesta sociala nätverk kan användarna bli vänner med andra medlemmar men de kan också bli 

fans av varumärken och dedikerade företagssidor. Dessa så kallade varumärkesfans kan dela deras 

entusiasm på dessa dedikerade sidor och på så sätt bli unierade av gemensamma intressen. På dessa 

företagssidor kan organisationer skapa inlägg med videos, foton, text, länkar etc. Användare som blir 

följare av företagssidor och fan pages tenderar till att vara mer lojala och engagerade samt öppna till 

att mottaga information från företaget (Bagozzi & Dholakia 2006). Dessa användare visar tendenser 

till att besöka butiken mer, generera mer positiv spridning och är mer känslomässigt hängivna till 

varumärket (Dholakia & Durham 2010). Dessutom fungerar ofta gillamarkeringar och kommentarer 

på ett företagsinlägg som ett aktivt ställningstagande av varumärkensfansen och är synliga för andra. 

Genom att göra dessa åtaganden fastslår fansen sin åsikt offentligt.  

Som tidigare nämnt ökar företagens investeringar kontinuerligt på de sociala medierna och under 

2011 indikerades det att världen över spenderats omkring 4.3 miljarder dollar (de Vries et al. 2012) 

på sociala medier och under samma år följde mer än 50% av alla sociala medieanhängare 

varumärken på sociala medier (de Vries et al. 2012).  
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J.H. Kietzmann et al. har i Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 

social media forskat i vad som är de mest fundamentala faktorerna för en gedigen förståelse för de 

sociala medierna. De har kommit fram till ett sjublocks ramverk där en analys av varje block 

undersöks och används sedan för att skapa en anpassad och balanserad social media strategi. Enligt 

J.H. Kietzmann et al. så har sociala medier introducerat en substantiell och permanent förändring i 

kommunikationen mellan organisationer, umgängen och på individuellt plan. J.H. Kietzmann et al. 

menar även på att detta skapar stora utmaningar för företag och att många etablerade företags 

management metoder är dåligt anpassade för konsumenter då de inte längre vill bli tilltalade enligt 

samma premisser. Idag vill kunderna att företagen lyssnar på dem, engagerar sig lämpligt och svarar 

på begäran och frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kietzmann et. Al. 2011)  

Närvaro

Den usträckning 
användare vet ifall andra 

är tillgängliga

Relationer

Den omfattning 
användare relaterar till 

varandra

Rykte

Den omfattning 
användaren förstår den 
sociala rollen av andra 

och innehåll.

Grupper

Den Utsträckning 
användare 

kommunicerar i 
communities 

Konversationer

Omfattning användare 
kommunicerar med 

varandra

Dela

Omfattning som 
användarna 

distrubierar och mottar

Identitet

Omfattning som 
användarna 
avslöjar sig 

själva
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2.4 Facebook   

Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg och har idag över en miljard användare världen 

över. Facebook är ett börsnoterat bolag som i december 2012 hade 4619 anställda och vid samma år 

omsatte 5,089 miljarder USD, majoriteten av Facebooks inkomster skapas genom företagsannonser. 

(Wikipedia: Facebook:2014) 

2.5 Framgång på Facebook 

Eftersom framgång på sociala medier är något som kommer att prägla uppsatsens helhet krävs det 

en tydlig definiering i ett tidigt skede. Framgång kan mätas på flera olika sätt, i ekonomiska termer 

såsom Return-On-Investment eller antalet nya medlemmar efter en viss kampanj. Intresset av 

framgång för denna uppsats ligger i ett kommunikativt perspektiv där företag har lyckats skapa en 

positiv uppmärksamhet och kundskara på Facebook. Det som förmedlar framgång i denna uppsats är 

att en besökare aktivt har valt att gillamarkera ett inlägg. 
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3.0 Teori 
I detta avsnitt redovisas de utvalda teorier och forskning som är av relevans för studien. Först 

presenteras konvergenskultur som står som huvudteori för uppsatsen, därefter kommer tidigare 

forskning och studier samt transparens och till sist introduceras varumärkesbyggande, 

relationsmarknadsföring samt word-of-mouth.  

3.1 Konvergenskultur 
Människor har i alla tider konverserat med varandra och utbytt information, erfarenheter, tipsat om 

smultronstället och rekommenderat produkter och företag. Detta är något som även sker idag, men i 

en mycket större utsträckning än tidigare där skillnaden förklaras med ny teknik som har bidragit till 

gigantiska kontaktnät och aktiviteter (Carlsson 2010:8). Konvergenskulturen som råder idag kan 

hjälpa oss att förstå varför det är så oerhört viktigt för företag att tillvarata de nya mediernas 

möjligheter. 

Konvergens är enligt Jenkins flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika 

mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser. Det 

handlar om ett kulturellt skifte där konsumenterna uppmuntras till att söka ny information och foga 

samman innehåll från olika medier. Det uppstår i huvudet på enskilda individer och deras sociala 

interaktion (Jenkins 2012:15ff). Med nya mediala plattformar och gigantiska nätverk skiftar 

konsumenternas makt från att de tidigare varit isolerade, tysta och osynliga för varandra till att idag 

vara mer sammankopplade, högljudda och offentliga (Jenkins 2012:29). 

Detta bidrar till stora möjligheter för företagen att arbeta med de nya medierna eftersom en kund 

som blivit verkligt nöjd ofta vill delge detta till nära och kära och om hen väljer att göra det på ett 

socialt medium finns möjligheten att det syns av tusentals personer. Publiken kan alltså fungera som 

marknadsförarens förlängda arm där exempelvis rekommendationer kan ge ett helt annat förtroende 

för tjänsten, produkten och varumärket. De positiva kunderna kan således fungera som centrala 

aktörer i parningsdansen mellan kund och marknadsförare. Enligt Henry Jenkins finns det en stor 

problematik och utmaning med de nya medierna och den rådande konvergenskultur eftersom när en 

kund känner sig missnöjd händer det ofta att denne publicerar sitt missnöje med en brysk och 

nedsättande ton emot företaget vilket kan ha en förödande effekt på företagets trovärdighet. På de 

sociala medierna är en missnöjd kund en potentiell massrörelse.  

Med konvergensens era som nu råder skapar det för företagen incitament för att göra sina 

varumärken till ”lovemarks”, som suddar gränsen mellan innehållet och varumärket (Jenkins 

2012:80). Att se reklamen och köpa produkten är inte längre tillräckligt. Företaget bör bjuda in 

kunden i en varumärkesgemenskap och på så sätt uppmuntra kunden till att bli en mer aktiv 

konsument som kan fungera som beskyddare av varumärket (Jenkins 2012:30). Företag bör prioritera 

långvariga förhållanden till varumärkena för att konsumenten ska skapa känslomässiga, sociala och 

intellektuella investeringar. Således, för att bygga hög kundlojalitet ska företaget skapa en hängiven 

varumärkesgemenskap som låter produktplacering av varumärket dra nytta av den känslomässiga 

styrkan i det sammanhang produkten placeras i. Lojala konsumenter är ofta benägna att troget följa 

företaget, uppmärksamma reklam och köpa produkter. Det är därför av största vikt att lyssna på 

kunder när de gillar företaget nog för att aktivt kommentera det (Jenkins 2012:80).  

 

Genom att konsumenterna fått enorma potentialer till att föra diskussioner på internet har de 

tillsammans möjligheten att bedöma kvalitén på en produkt eller tjänst. Detta medför ytterligare en 
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aspekt av kundernas ökande makt i det moderna samhället där utbytet av information kan ske i 

realtid och bidrar till att det är kunderna som bestämmer vad varumärke är värt (Jenkins 2012:86ff). 

Tillsammans skapar de varumärken – och raserar dem.  

3.2 Tidigare forskning & studier 
Det kan vid en snabb överblick över tidigare forskning påstås att det redan existerar en del 

undersökningar och förslag för det bästa användandet på sociala medier och framförallt på 

Facebook. Denna forskning har traditionellt sett skapats för att finna ett framgångsrecept som är 

mottagligt för alla branscher och organisationer vilket skapar både en motsägelse då modern 

marknadsföringsforskning och existensen för företag på sociala medier som visar på att all extern 

kommunikation ska vara individanpassad, så långt det är möjligt. Detta är just sociala mediers 

absoluta styrka, att vara personlig, att finnas där och närma sig sina kunder på ett helt annat vis än 

traditionell marknadsföring. Om en organisation direkt applicerar dessa guider utan att göra en 

gedigen undersökning utifrån vad som är branschens specifika behov finns risken att arbetet inte 

uppnår den önskade effekten. I en tidigare publicerad forskning Social media: The new hybrid 

element of the promotion mix (2009) skriven av W. Glynn Mangolda, David J. Faulds visar de på vikten 

av att förstå och anpassa konsumenternas diskussioner mot organisationens uppdrag och mål med 

de sociala medierna. Forskarna menar även på att det finns stora fördelar med att integrera sociala 

medier i marknadsmixen. De åsyftar även på att sociala medier är som en hybrid mellan traditionella 

verktyg såsom företag-till-konsumenter, högt förökad word-of-mouth men även ett medium där 

marknadsförarna inte besitter kontrollen över informationsflödet.  

Enligt Richard Hanna et. Al. I studien We’re all connected: The power of the social media ecosystem, 

2011 har de sociala medierna transformerat internet från en plattform för information till en 

plattform för influens. Det räcker inte längre med att använda sociala medier som ett ensamt 

element för marknadsföringsplanen. Även Richard Hanna et. Al. menar på att sociala medier och 

traditionell media bör implementeras i delar av ett ekosystem där alla element arbetar för att uppnå 

samma mål, vare sig det gäller att lansera en ny produkt eller tjänst, kommunicera ett nytt 

företagsinitiativ eller föra en givande dialog med kunder.  

3.2.1 Transparens  
Enrique et. Al. i sin publikation Local e-government 2.0: social media and corporate transparency in 

municipalities menar på att de ökade kraven på transparens och tydlig kommunikation är trender 

som präglar organisationer idag. De skriver att engagerandet i allmänheten på sociala medier bland 

organisationer kan förklaras som ett sätt att öka medborgarnas tillit till organisationerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Transparens handlar om trovärdighet, att organisationen är det den utger sig för att vara, att inte 

med reklamens hjälp hävda det man vill vara. Redan vid existensen på Facebook har företaget utsatt 

sig för stor transparens eftersom det öppnar upp för insyn i organisationen, dialog, och ger tillgång 

till information. I en tidsanda där kunderna ställer höga krav på organisationernas sociala 

ansvarstagande och etiska ställningstagande är de sociala medierna ett bra verktyg för 

konsumenterna att syna företagen i sömmarna (Carlsson 2010:105ff). 

Detta är något tjänsteverksamheten och försäkringsbranschen har att dra stor nytta av eftersom de 

är väldigt mån om ett gott rykte och långsiktiga kundrelationer där de sociala medierna bidrar till att 

konsumenterna enkelt kan bilda sig en egen uppfattning genom kundernas kommentarer och 

företagets aktiviteter.  
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3.2.2 Populära företagsinlägg  

Denna uppsats grundas även på forskningsresultaten från Popularity of brand posts on brand fan 

pages: an investigation of the effects of social media marketing från 2012, författad av Lisette de 

Vries, Sonja Gensler och Peter S.H. Leeflang. I studien analyseras faktorer som bestämmer 

populariteten av ett inlägg och därmed påverkar antalet gilla-markeringar och kommentarer. 

Forskarna baserar sitt arbete på teorier och undersökningar från vad som bestämmer effektiviteten 

på en reklambanner på internet och utvecklade en modell som utgår utifrån detta. Forskarna menar 

att det finns stora likheter mellan en reklambanner och företagsinlägg. En banner är en mindre 

reklampelare på internet som företag vill att besökare ska uppmärksamma eller klicka på. På ett 

likvärdigt sätt vill företagen att besökare ska kommentera eller gilla inläggen. Skillnaderna framstår 

främst i att en reklambanner är tvingande på den hemsida man besökt och lägger liten 

uppmärksamhet medan en företagssida på Facebook är helt frivillig att besöka. Studien är kvantitativ 

och utgår från ett material som samlats in under ett år.  

Resultaten för studien visar på att ett inlägg som syftar till att skapa hög interaktivitet bland publiken, 

exempelvis genom en fråga har en negativ påverkan på antalet gillamarkeringar men positiv inverkan 

på antalet kommentarer. Enligt forskarna ger även inlägg som avser att underhålla besökarna en 

negativ effekt på antalet gillamarkeringar, däremot ifall ett inlägg får ligga på toppen av sidan under 

en längre tid genererar det generellt många gillamarkeringar.  

 

Studiens resultat kan med förenkling visualiseras enligt följande: 

 

Högt antal gillamarkeringar Högt antal kommentarer 

Hög stimulans Hög interaktivitet 

Video, Tävling, intresseväckande bilder Frågor 

Placering av inlägget Placering av inlägget 

                 (de Vries et al. 2012) 

3.3 Varumärkesbyggande  
Ett varumärke är en identitetsbärare som ur ett marknadsföringsperspektiv kan förklaras genom dess 

olika funktioner: varumärket fungerar som informationsbärare när det hos kunderna behäftats med 

vissa fakta såsom innehåll, kvalitetsnivå och prisnivå. Ett varumärke står för något unikt och 

representerar ett attraktivt mervärde som kan generera tillväxt på befintliga och nya marknader 

(Melin 1999:29). 

När en kund ska bilda sig en uppfattning om en viss tjänst brukar det vara en komplicerad uppgift 

eftersom det ofta saknas konkreta och fysiska bevis att utgå ifrån och det ej kan stå för ett eget 

värde. Kunden blir ofta utelämnad till de associationer tjänstens varumärke ger och den laddning 

som imagen förmedlar (Echeverri & Edvardsson 2012:209). Varumärkesassociationerna ger 

relationen mellan marknadsförare och konsumenter en social struktur. När dessa egenskaper får 

fäste på internet kan medlemmarna upprätthålla sina sociala kontakter under längre tidsperiod och 

på så sätt intensifiera den roll som gemenskapen spelar för deras val av köp. Varumärket räknas till 

företagens mest värdefulla tillgång och att utveckla ett starkt varumärke tar i allmänhet lång tid och 
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kräver kontinuerliga investeringar i varumärkesbyggande kommunikation (Höglund & Lingbell: 

1996:23). 

Tjänsteföretag som inte har konkreta produkter att sälja lever i allt väsentligt på förhållandet till 

kunderna. Vid förstagångsköp av en tjänst är kundernas upplevelse avgörande och för att skapa en 

varaktig och lönsam affärsförbindelse måste företaget förvissa sig om att allt fungerar, företaget får 

inte en andra chans att göra ett gott första intryck. Människor köper tjänster i stor utsträckning på 

förväntningar vilket bidrar till att det är av högsta vikt att förväntningarna matchas med 

tillfredställandet. Kunderna skapar följaktligen ofta deras förväntningar utifrån varumärket och dess 

egenskaper (Echeverri & Edvardsson 2012:63ff). Det finns således en stor nytta för företag inom 

tjänstebranschen att arbeta med sociala medier för att stärka sitt varumärke då de nya medierna 

bidrar till en kommunikationskanal där företaget snabbt och kostnadseffektivt kan intressera sin 

målgrupp.  

3.4 Relationsmarknadsföring   

I dagens samhälle är de flesta människor konstant uppkopplade och nåbara dygnet runt. Tack vare 

internets intåg försvann många tidigare begränsningar för att kommunicera och de sociala medierna 

möjliggör denna kommunikation på ett enkelt och tillgängligt vis för den stora skaran (Dahlkwist 

2012:11). Detta har lett till att kunderna fått en större makt och konkurrensen ökat vilket ställer 

större krav på företagen.  

Kommunikation är således en central fråga i tjänsteverksamheter och är i enlighet med Per 

Echeverri (fil.dr i företagsekonomi och universitetslektor) och Bo Edvardsson (docent i psykologi, 

docent i socialt arbete, universitetslektor) helt avgörande. Det handlar om viktiga mekanismer på 

såväl individnivå, personalnivå och organisationsnivå. Författarna menar på att kundens upplevelse 

av tjänsteföretaget är hjärtat i tjänsteverksamhetens marknadsföring och är ett avgörande verktyg i 

relationsmarknadsföringen. Mötet mellan kund och personal blir således oerhört väsentligt och 

tjänsteprocessen bygger på båda parters interaktion med varandra (Echeverri & Edvardsson 

2012:166). 

På senare år har forskare och praktiker insett att marknadsföringens viktigaste syfte inte är att skapa 

enstaka transaktioner utan att skapa långsiktiga affärsrelationer och bygga upp en strategisk position 

som består av andra företag. Med dagens teknik är det dessutom lättare att rikta budskap till snävare 

grupper och enskilda individer (Gummesson 2001). 

Idag anammar allt fler företag relationsmarknadsföring och anledningen till detta bottnar i insikten 

av att det är lättare och mer lönsamt att sälja till en existerande kund än att jaga nya kunder. En 

betydande forskare inom området är Gummesson (2001) som använder sig av termen ”Total 

relationship marketing” och beskriver det som skapandet av långsiktiga vinna-vinna-situationer då 

både kunderna, producenterna och olika samarbetspartner i nätverk får del av det värde som skapas 

(Gummesson 2001). Detta innebär bland annat att företaget uppmärksammar interaktioner, nätverk 

och skapar kundrelationer där företaget sätter dem i centrum för sina marknadsföringsaktiviteter 

(Gummesson 1995). Författarna menar även att företaget bör avvisa inviter från aktörer som 

företaget inte skulle gynnas av att skapa en relation till.  

Att inse och förstå vilka tankar samt känslor ens varumärke väcker är en viktig konkurrensfördel. 

Dagens konsument är mycket uppdaterad, insatt och aktiv men sällan särskilt lojal vilket medför att 

företagen måste aktivt arbeta med sitt varumärke samt vilka signaler de sänder ut. En viktig del i 
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varumärkesbyggande är emotionell konkurrens, vilket är när företaget fokuserar på värdet och 

bygger förtroende som ska generera starka kundrelationer (Gummesson 2001). 

Facebook som plattform skapar för ett företag en bra möjlighet att socialisera med kunder och vice 

versa. För att dra nytta av de sociala medierna till fullo krävs det en genomtänkt 

kommunikationsstrategi, närvaro och resurser från företaget. Ifall företaget arbetar korrekt så kan 

det bidra till att kraven för lyckad kommunikation och relationsmarknadsföring uppfylls. 

Försäkringsbranschen har mycket att vinna på att existera på Facebook eftersom det möjliggör en 

positiv upplevelse av företaget där mötet med kunden är kärnan för en nöjd kund.  

3.5 Word of mouth 
Marknadsförare har i alla tider försökt dra nytta av det faktum att folk har högt förtroende för det 

som vänner och släkt rekommenderar. Det handlar om ryktesspridning och fördelaktiga omdömen 

om varumärken, produkter och tjänster. Word-of-mouth kommunikation har även mycket att vinna 

eftersom det rådande informationsflödet i dagens samhälle är så pass högt att konsumenter blir allt 

mer avtrubbade och därmed lägger större vikt vid rekommendationer av nära och kära. Word-of-

mouth kommunikationen sker oftast utifrån ett kundperspektiv när kunden är riktigt nöjd eller 

missnöjd (Carlsson 2010:38). 

Word-of-mouth blir således en av de dominerande krafterna för företag som arbetar med service och 

tjänster vilket medför att Word-of-mouth är ytterst relevant för företag inom försäkringsbranschen. 

Försäkringsbolagen är starkt präglade av att ge kunder bra service på alla nivåer eftersom dess unika 

försäljningspunkt blir ryktet av tjänsterna och varumärket eftersom de ej är fysiska och ej kan stå för 

ett eget värde (Echeverri & Edvardsson 2012:208f). I och med att försäkringsbranschen är en bransch 

som enbart arbetar med tjänster som generellt är abstrakta och svåra att standardisera och 

realiseras i produktionsögonblicket behöver konsumenter ofta all den hjälp de kan få innan de 

investerar. En sådan hjälp kan konsumenten få av andra som har erfarenheter och berättar om sin 

upplevelse om ett exempelvis hanterat försäkringsärende. När word-of-mouth hittar till de sociala 

medierna kan den verkligen hjälpa eller stjälpa ett företag där kunderna eller besökarna har stora 

möjligheter till att utbyta information. Tillsammans bedömer de kvalitén på en service, produkt eller 

tjänst. Företag ges dock en möjlighet att vara en del i word-of-mouth konversationen genom att vara 

aktiv, starta konversationer, ge tips och svara på frågor samt klagomål.  

  



16 
 

4.0 Metodval 
Här presenteras de metodval som gjorts för att genomföra studien och diskuteras de för- och 

nackdelar som präglat mina val. Utöver detta framförs urvalet av det empiriska materialet, för att till 

sist avslutas med en validitets- och reliabilitetsbedömning.  

 

 

 

 

 

 

 

(Harboe 2013:40) 

 

Syftet med denna uppsats är att redogöra vilka för- och nackdelar det finns för organisationer i 

utsatta branscher med inriktning mot försäkringsbranschen att arbeta med Facebook. För att 

uppfylla detta syfte har jag valt att använda mig av en triangulering mellan kvalitativa intervjuer, 

kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys. Genom att utföra en triangulering skapar 

kombinationen av dessa metoder en ökad förståelse för branschen samt en mer pålitlig data (Trost 

2010:35). 

4.1 Kvalitativ Intervju  
Intervjuerna genomförs med avsikt av att skapa en gedigen kännedom om branschen och en 

möjlighet att på djupet analysera försäkringsbolagens externa kommunikation på Facebook.  

Att göra en kvalitativ intervju syftar till att identifiera nya fenomen och nya företeelser. Den 

kvalitativa intervjun är öppen till sin karaktär till skillnad från de kvantitativa där de lämpar sig mer 

för att undersöka hur många, eller hur vanligt ett fenomen är (Trost 2010:32).  För att åstadkomma 

en ansenlig kvalitativ intervju är det väsentligt att personen som utför intervjun har en stor 

bakgrundsfakta om ämnet och därmed vet vad som är känt, respektive okänt. Jag har valt att 

använda mig utav semistrukturerade informantintervjuer där likvärdiga frågor ställs till alla 

informanter men med öppna svarsalternativ. Anledningen till att denna uppsats tar fokus på 

informantundersökning bottnar i att andra undersökningsmetoder såsom respondentundersökning 

syftar till en personlig uppfattning vilket inte är betydelsefullt för de resultat som skall uppnås med 

denna studie. Informantundersökningen används bland annat för att forskaren skall kunna ge den 

bästa möjliga skildringen av ett händelseförlopp (Esaiasson et al. 2012:227f). 

Det finns alltid en risk att informanterna väljer att svara inkorrekt och underhålla information för att 

exempelvis skydda organisationen. Dessutom bör det finnas en förståelse för att bolagen ej vill delge 

ett framgångsrecept eller väljer att framställa organisationen i bättre dager. Dessa farhågor är svåra 

att motverka men i uppsatsen används som tidigare nämnt triangulering, vilket medför att 

kompletterande material mäts och möjliggör en kontroll mellan det som sägs och faktiskt utförs. 

Dessutom är det för uppsatsens syfte relevant att inleda projektet med kvalitativa intervjuer av dessa 

Kvantitativ

metod 

Kvalitativ 

metod 

Kvalitativ 

metod 
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nyckelpersoner. Den kvalitativa intervjun kommer sedan att fungera som en givande metod för att 

ytterligare strukturera och målinrikta den kvantitativa datainsamlingen.  

4.1.1 Genomförandet av intervju 
För att säkerställa att jag ställer rätt frågor och formulerar mig korrekt, undviker intervjuareffekt 

samt att bli allt för vag har jag valt att utgå ifrån boken Intervju som metod av Monica Dalen, 

professor vid institutet för specialpedagogik (Dalen 2008). Jag kommer att följa en färdigskriven 

intervjuguide som är starkt präglad av öppna frågor där den öppna strukturen ger en stor flexibilitet 

för intervjupersonen som fritt kan uttrycka vad denne tycker. Enligt den kvalitativa intervjuns regler 

behöver inte intervjuguiden följas till punkt och pricka utan kan med fördel justeras så länge 

intervjun håller sig till sakfrågan (Trost 2010:71). 

Samtliga av intervjuerna genomfördes per telefon eftersom det är ett effektivt och användbart sätt 

att skapa en bra kontakt utan att behöva resa till vardera kontor vilket skulle kostat både 

försäkringsbolagen och mig onödig tidsspill och kostnader. För uppsatsens syfte finns inget intresse 

av att göra en närmare analys av intervjuobjektens kroppsspråk eller miljöval utan det är vad som 

ligger i deras uttalanden som uppsatsen kan dra nytta av och fokuserar på (Häger 2007:148ff).  

Utifrån de fem utvalda försäkringsbolagen har jag fått förmånen att genomföra intervjuerna med de 

anställda som har högst kompetens och bäst förutsättningar för att besvara frågor angående extern 

kommunikation med inriktning mot sociala medier. Informanterna har följande titlar;  

1. Svedea - Anders Brännström, Kommunikationschef  

2. Länsförsäkringar AB - Mattias af Geijerstam, Informationschef & Camilla Bolinder, 

Kommunikationsavdelningen  

3. Folksam - Anna Karin Wallberg, Informationsansvarig 

4. Moderna försäkringar - Benito Guiance, Marknadschef och affärsutveckling 

5. Trygg-Hansa - Johan Eriksson, Pressansvarig 

De utvalda informanterna har således stor kunskap inom området och är väl medvetna om intervjuns 

utgångspunkt. En problematik som kunnat uppstå vid intervjuerna är att informanterna har stor 

mediavana och vet hur de ska undvika att svara på frågor, hantera komplicerade frågor och att 

forskaren riskerar i värsta fall att de tar över intervjun (Häger 2007:199ff). 

En faktor som kan vara beaktningsvärd är att tidsåtgången för de genomförda intervjuerna skiljer rätt 

markant åt, den kortaste intervjun varade i cirka femton minuter medan den längsta höll på i 

närmare fyrtiofem minuter. Detta för att informanterna ej haft möjligheten till att avvara samma 

tidslängd. Jag har enbart varit tacksam över den tid de möjliggjort för mig trots hektiska scheman. 

Detta påverkar inte heller uppsatsens möjligheter att närma sig syftet då jag fått tillfredställande 

information från samtliga bolag som delvis kompletterat varandra. 

(Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.) 

4.1.2 Intervju till empiri 
Vid transkriberingen av mina intervjuer har jag valt att prioritera de viktigaste delarna och presentera 

dessa i tre olika teman som framkom under intervjuerna. När intervjun står som en del i en större 

helhet i denna uppsats har jag av valt att utelämna faktorer såsom tonlägen eller konstpauser. 

Uppsatsen baseras på tre olika metodval där vardera är en tidskrävande och omständlig process 

(Trost 2010:149). 
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4.1.3 Materialinsamling  

Med den kvantitativa analysen undersöker jag utifrån ett statistiskt perspektiv de utvalda 

försäkringsbolagens användande av Facebook. På Facebook finns det förenklat sett tre 

analysvariabler som kan berätta hur populärt ett inlägg faktiskt är. Den första variabeln är antalet 

gillamarkeringar, den andra är antalet kommentarer och den sista förtäljer hur många delningar 

inlägget fått.  Beroende på vilket sorts inlägg det rör sig om kan skribenten förvänta sig olika 

reaktioner från publiken. Studien från Vries et al. (2012) visar bland annat på att en fråga skapar 

generellt sett mer kommentarer än ett informativt inlägg eftersom besökaren uppmanas till att 

besvara på frågan. Det som framförallt eftersöks är som tidigare nämnt hur många personer som 

aktivt har skapat de mest populära inläggen genom att gillamarkera dessa. Jag utgår från tidsspannet 

av sex månader tillbaka i tiden och kommer föra statistik på hur många inlägg de utvalda bolagen 

skapat för att analysera samband mellan inläggsantalet och dess påverkan på populariteten bland 

besökarna. Eftersom det är vad som genererar det bästa resultatet som är av intresse för uppsatsen 

är statistiken av hög relevans för studien. 

Jag har valt ut tre stycken inlägg från varje bolag som representerar de mest framgångsrika. Dessa tre 

inlägg skall analyseras noggrant enligt den kvalitativa textanalysens föreskrifter. Studien ämnar sig 

även till att analysera inlägg som försäkringsbolagen inte själva publicerat utan även inlägg från 

konsumenterna då det ligger i uppsatsens intresse att undersöka hur försäkringsbolagen på bästa 

sätt kan nyttja de digitala medierna. Detta ger därmed ett mottagarperspektiv där analysen präglas 

av hur försäkringsbolaget besvarar kritiken.  

4.2 Kvantitativ innehållsanalys  
Inom forskningen görs det skillnad på kvantitativa och kvalitativa metoder i den bemärkelsen att den 

kvantitativa används när man vill ta reda på hur ofta eller hur många som gör något, det brukar 

handla om frekvens. Man kan genom de kvantitativa metoderna få fram konkreta siffror, visa på 

frekvens och hitta orsaksförhållanden (Trost 2010:26f, 32). De kvalitativa metoderna syftar till att 

förstå människors sätt att resonera, reagera och urskilja varierande handlingsmönster (ibid).  

 

Variabler Svedea 

(MC) 

Länsförsäkringar 

(Östgöta) 

Trygg-

Hansa 

Moderna Folksam 

Antal följare      

Inlägg publicerade av 

försäkringsbolagen 

     

Flest antal gilla      

*Denna framställning är ett exempel på hur den kvantitativa analysmodellen byggts upp.  

 

När en kvantitativ undersökning genomförs finns det mycket att ta ställning till och enormt många 

variabler att analysera. Jag har utifrån de utvalda försäkringsbolagen valt att analysera fyra inlägg 

från vardera försäkringsbolag där tre av dessa är skrivna av försäkringsbolagen och ett som är 

negativt skrivet om bolagen av besökare. Dessa väljs utifrån de inlägg som har fått mest 

gillamarkeringar. Ytterligare en variabel som är av intresse för studien är ifall de framgångsrika 
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inläggen publiceras med bild, video eller länkar. Dessutom kommer jag att göra en heltäckande 

räkning på alla de publicerade inläggen till och med sex månader tillbaka.  

Tanken med den kvantitativa innehållsanalysen är att jag ska undersöka om det finns tydliga 

samband kring hur de mest lyckade försäkringsbolagen på de sociala medierna agerar. Det jag i 

synnerhet kommer att fokusera på är ifall det finns samband och skillnader i hur försäkringsbolagen 

arbetar med dess vardagliga kommunikation på Facebook, samt mellan de inlägg som publiceras och 

antalet följare försäkringsbolagen har. 

Detta kommer att generera tjugo inlägg för vidare bearbetning i form av kvalitativ textanalys. 

 3 positiva inlägg som baseras på antalet gillamarkeringar utifrån de fem utvalda 

försäkringsbolagen. 

 1 negativt inlägg som skrivs av en besökare på deras Facebooksida och väljs av antalet 

stödjande gillamarkeringar från andra besökare. 

 3+1=4. 4 inlägg ur de fem försäkringsbolagen. 4x5=20. 

 

4.3 Kvalitativ textanalys  
Utifrån den kvantitativa textanalysens resultat kommer jag att applicera en systematisk 

innehållsanalys på de framgångsrika publiceringarna. Tanken är att innebörden och det signifikativa 

för dessa inlägg analyseras mer djupgående. Som det tidigare nämnts används den kvalitativa 

textanalysen till att på djupet undersöka vad som påverkar människor att reagera på ett visst sätt. 

Esaiasson m.fl. skriver att texten ska tydas åtskilliga gånger för att läsaren ska vara i stånd att besvara 

frågor om textens poäng. Han menar på att det handlar om att läsa aktivt, ställa frågor till texten och 

se om en själv eller texten kan besvara dessa (Esaiasson 2012:210f). Valet kan ytterligare motiveras 

med att en stor del av existerande forskning inom detta fält är kvantitativ. Det som skall 

åstadkommas med att applicera denna metod är att på djupet undersöka vad som faktiskt utmärker 

de inlägg och tillhörande texter som användarna väljer att aktivt engagera sig i genom att 

gillamarkera ett inlägg. Följaktligen gå texten på djupet för att undersöka dess avvikelser och 

betydelser. Försäkringsbranschen i sig är präglad av bland annat besvikna människor som kanske fått 

avslag på en försäkringsbegäran eller missnöjd med servicen och yttrar sig med starkt nedsättande 

kommentarer om bolaget i fråga. Därför ligger det i uppsatsens intresse att analysera hur bolagen 

arbetar med hanteringen av negativa inlägg som hamnat på Facebooksidorna. Tillsammans med 

användandet av triangulering av kvalitativ intervju, kvantitativ innehållsanalys och med kvalitativ 

textanalys kommer detta att bidra till en heltäckande undersökning där jag först sätter mig in i 

organisationen, sedan för statistik och väljer inlägg efter särskilda kriterier som sedan analyseras 

enligt en systematisk textanalys.  
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4.3.1 Tillvägagångssätt för kvalitativ textanalys 

Med hjälp av trianguleringen har de kvalitativa intervjuerna genererat stor förståelse för 

försäkringsbolagens situation på de sociala medierna och hjälpt till att fastställa vad som utifrån 

uppsatsens syfte är mest väsentligt att söka efter vid den kvantitativa metoden. Därefter används 

den kvalitativa textanalysen tillsammans med den kvantitativa för att se vilka faktorer som är 

utmärkande för de mest populära och negativa inläggen.  

En del av grunden för denna uppsats utgörs av de Vries et al. (2012) studie. Forskarna utgår ifrån sex 

variabler som påverkar antalet kommentarer och antalet gillamarkeringar ett inlägg får. Som tidigare 

nämnt, för denna studie likställs populariteten i ett inlägg med antalet gillamarkeringar.  

 

 

 

De 20 inlägg som den kvantitativa metoden frambringat har sedan placerats in under dessa sex 

variabler där de utvalda frågorna besvarades efter noggrann genomläsning av inläggens text. Dessa 

20 framgångsrika inlägg har behandlats mot en teoretisk bakgrund där Vries artikel står som 

huvudteori men även starka kopplingar mot de andra teorierna. Som tidigare nämnt utförs 

behandlingen av de framgångsrika inläggen genom att låta texten besvara relevanta frågor kopplade 

till inläggen. Det som eftersöks är inläggets; 1. Stimulans, 2. Uppmaning till interaktivitet, 3. & 4. dess 

innehåll, 5. Inläggets placering och 6. Kommentarer. 

(Det exakta frågeschemat återfinns i bilaga 2.) 

4.4 Urval & Begränsningar 

Urvalet av respondenter baseras på ett strategiskt urval då det inte ligger i uppsatsens behov att 

generalisera intervjuerna utan vad som prioriteras är att få en ökad förståelse om arbetet bakom de 

utvalda försäkringsbolagens externa kommunikation. Vad som även kan styrka detta urval är att både 

respondentgruppens kompetens inom området och dess statistiska signifikans är hög, det vill säga att 

gruppen är homogen inom de avseenden intervjun skall behandla. Detta berör representanter från 
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kommunikations eller marknadsavdelningen vilka ofta har likvärdiga arbetsuppgifter (Harboe 

2013:109f).  

Urvalet av företagssidor som analyseras följer samma företag som valts ut för intervju. Både Svedea 

och Länsförsäkringar har fler Facebooksidor som har olika stora följarantal. Eftersom uppsatsen 

eftersöker de mest populära inläggen förefaller det naturligt att valet faller på de Facebooksidor med 

flest följare, således Svedea MC och Länsförsäkringar Östgöta. Ett större antal företags Facebooksidor 

hade skapat ett ännu bredare underlag men tidsbegränsningen tillsammans med valet att nyttja tre 

metoder för att uppfylla uppsatsens syfte sätter stopp för detta. När det kommer till den kvantitativa 

innehållsanalysen borde urvalet möjliggöra större generaliseringar av en mindre grupp och på så sätt 

öka chanserna för att identifiera strukturer samt mönster eftersom undersökningen är starkt 

branschinriktad.  

4.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär enligt Harboe (2013:135f) om att alla faser i undersökningen skall vara giltiga och 

relevanta i förhållande till uppgiftens syfte, kortfattat sagt, att forskaren verkligen mäter det denne 

vill mäta. Reliabiliteten betecknar om de insamlade data är tillförlitligt eller inte, om de insamlade 

data går att använda. En av huvudanledningarna till att triangulering mellan kvalitativa intervjuer, 

kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys används bottnar i att upprätthålla uppsatsens 

tillförlitlighet, när dessa metoder används i ett kompletterande syfte ökar även reliabiliteten (Trost 

2010:35).  

Vid kvalitativa intervjuer menar Trost på att det är en smula egendomligt att tala om reliabilitet eller 

validitet eftersom den kvalitativa intervjun eftersträvar motsatsen. Att eftersträva samma svar på en 

fråga då den ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att konstans skall råda, att 

människan är statisk. Detta är även något som ligger kritiker av den kvalitativa metoden nära till 

hands. För att motverka detta har det skapats ett protokoll som efter genomförd intervju används 

vid transkribering. Dessutom bifogar jag i avrapporteringen hur frågorna ställts, detta för att 

granskande skall kunna avgöra om intervjumaterialet känns trovärdigt (Trost 2010:133f). 

Vid den kvantitativa innehållsanalysen kan det garanteras en hög validitet och reliabilitet eftersom 

utifrån uppsatsens syfte är metoden väsentlig och väl tillförlitlig då den har hög replikerbarhet, allt 

sparas då det är ett digitalt medium. Dessutom är variabelantalet relativt få och metoden används 

delvis för att samla korrekt data till den djupare kvalitativa textanalysen.  

När det gäller den kvalitativa textanalysen förefaller det även här svårt att analysera tillförlitligheten 

på ett rent objektivt vis, utan här handlar det om att på ett intressant, pålitligt och begripligt sätt 

förklara hur forskaren samlat in och bearbetat data. Det finns dock en stor fördel när det kommer till 

att analysera digital data, allt sparas så möjligheten till att återvända till original-data finns alltid. För 

att höja validiteten för den kvalitativa textanalysen kommer svaren att kontinuerligt jämföras med 

syftet och frågeställningarna. Dessutom minskar trianguleringsmetoden risken för låg validitet då det 

snabbt skulle upptäckas att resultaten pekar åt skilda håll. 
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5.0 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras först resultatet av intervjuerna i tre huvudteman som framkommit av 

informanternas svar. Därefter framförs en undersökning av den kvantitativa datainsamlingen i en 

visuell tabell som följs upp med en analys av dess resultat. Detta ger följaktligen den kvalitativa 

textanalysen en bra grund att utgå ifrån och den presenteras med en tematiserad struktur kring hur 

försäkringsbolagen till synes arbetar på Facebook för att mynna ut i en djupare analys av de tre mest 

framgångsrika inläggen och det mest uppmärksammade inlägget med negativt innehåll. Samtliga 

delar kommer att kopplas samman och bearbetas utifrån teorier som presenterats i tidigare kapitel. 

5.1 Analys av kvalitativ intervju 
Intervjuerna är som tidigare nämnt en del av uppsatsens analys som framförallt nyttjats med syfte av 

att skapa en gedigen kännedom om branschen och en möjlighet att gå på djupet med den externa 

kommunikationen på Facebook. Det ligger även i uppsatsens syfte att relatera informantsvaren till 

utfallen på Facebook och genomföra vissa jämförelser utifrån svaren. Dock kommer vikten att 

placeras vid det förstnämnda. Ett av försäkringsbolagen har valt att inte vilja ställa upp med citat så 

för att skapa en rättvis utgångspunkt bortarbetades detta för samtliga bolag.  

Utifrån intervjuerna har det gått att uttyda tre tydliga teman som för uppsatsen har stor betydelse 

att analyseras vidare. Dessa tre teman är; IT Transparens och Marknadsföring. Temat IT kommer att 

beröra försäkringsbolagens olika satsningar och prioriteringar kring IT-frågor. Temat transparens går 

närmare in på de bolagens olika syn på transparens. Marknadsföring handlar om hur 

försäkringsbolagen tänker kring extern kommunikation med inriktning mot sociala medier.  

5.1.1 IT 
Vid intervjuerna framkom det att samtliga företag ser att det finns en stor potential och kundnytta i 

att satsa på den digitala närvaron. De menar att det finns fördelar för både kunder och bolag vid 

digitala lösningar, såsom möjligheter till att kostnadseffektivisera sättet att teckna försäkring, göra 

skadeanmälan och marknadsföra sig. Att leverera lösningar för potentiella köpare via självservice är 

något som brukar generera nöjda kunder och besparingar för bolagen. Ett bolag som anser sig ha 

kommit långt med IT-delen är Svedea, som är ett nystartat bolag och slipper därav dras med gamla 

system och register. De har fördelen att få börja med allt från grunden och utforma det efter egen 

önskan, med uttalat mål att skapa IT i världsklass. Att ha en modern IT infrastruktur kan även hjälpa 

företaget att uppnå en förbättrad relationsmarknadsföring då dagens teknik gör det lättare att rikta 

budskap till snävare grupper och enskilda individer. IT-lösningarna bidrar således till det Gummesson 

(2001) menar med Total relationship marketing.  

Dagens kunder förväntar sig hög kvalitet på försäkringsbolagens IT-tjänster och är ofta den första 

kontakten som uppstår mellan kund och bolag. Echeverri och Edvardsson (2012) skriver som tidigare 

nämnt att upplevelsen av tjänsteföretaget är hjärtat i tjänsteverksamhetens marknadsföring. Om en 

kund upplever att det är komplicerat, går långsamt eller är svårnavigerat kommer denne troligt 

snabbt lämna sidan och söka upp en konkurrent istället. Moderna försäkringars talesman gör en 

liknelse mellan dagens moderna banker där självservice har blivit en självklarhet som sparar både 

banker och kunder tid och pengar. Han menar att det är liknande IT-lösningar som eftersträvas men 

anpassat för försäkringsbolagen. Samma försäkringsbolag ser dessutom en stor potential i digital 

feedback, där de vill att varje kund som fått hjälp med sitt ärende eller haft en fråga (gäller alla 

medier såsom telefon, mail och Facebook) ska kunna fylla i ett webbformulär där man får betygsätta 

sin service. Detta är då kopplat till den person som hanterat ärendet så att det därmed går att följa 
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upp, anpassa och ge feedback. Tanken är inte att hänga ut hen utan att hjälpa och se vad som ska 

åtgärdas, ifall det är ett vanligt återkommande fel etc. 

5.1.2 Transparens 
Samtliga företag har en positiv inställning till den ökade transparensen som det nya samhället med 

mer krävande konsumenter har frambringat. Fyra av fem bolag tog även upp vikten för bolag idag att 

förstå de nya kommunikationsförutsättningarna som råder i samhället. De syftar på en 

kulturförändring där makten succesivt flyttas över till kunderna och företag i allmänhet måste bli allt 

ärligare i dess kommunikation. Denna syn på transparens överensstämmer väl med tidigare 

presenterad forskning och visar på att informanterna är väl insatta i kundernas ökande krav.  

Den ökande transparensen kan även kopplas ihop med konvergenskulturens förklaringar kring det 

kulturella skiftet där konsumenterna uppmanas till att söka ny information och foga samman innehåll 

från olika medier. Bolag som är ärliga med sin externa kommunikation löper mindre risk att fallera 

ifall konsumenterna upptäcker fel. Ett bolag menar dessutom på att transparensen på de sociala 

medierna bidrar till en ökad kundprioritering eftersom besökare kan se vad andra och företaget 

själva svarat. Därefter kan besökarna skapa sig en egen uppfattning och agera utifrån den. Detta 

styrks även av teorier från relationsmarknadsföringen som påvisar att företagen måste aktivt arbeta 

med sitt varumärke och vilka signaler de sänder ut, att de fokuserar på värdet samt bygger 

förtroende vilket genererar starka kundrelationer.  

Många av försäkringsbolagen upplever samma problematik när kunder publicerar sitt missnöje på 

sociala nätverk, så att det blir öppet för allmänheten. Ett av bolagen valde att förklara problematiken 

vidare och menar på att det inte alltid är så att dessa kommentarer är korrekta men bolaget kan 

ibland ha det svårt att nyansera diskussionen eftersom mycket är under sekretess eller skyddat under 

lagar. Denna problematik bidrar även till den tidigare diskuterade utsattheten som drabbar 

framförallt försäkringsbranschen och kan vara svår att förhålla sig till när ett bolag sitter inne på ren 

fakta och en kund kommer med missvisande information på ett öppet forum.  

5.1.3 Marknadsföring 
Eftersom det finns stora skillnader i försäkringsbolagens storlek, antal kunder och målgrupper 

använder de olika marknadsföringskanaler. De största bolagen täcker naturligt upp de flesta kanaler 

då de är i behov av en större spridning medan Svedea och Moderna är betydligt mer nischade mot 

sina kunder och valt kanaler därefter. Gemensamt har samtliga bolag att de använder sig av 

Facebook men i olika utsträckning och syften. Exempelvis vill Svedea med Facebook framstå som 

”polaren” som pratar om besökarnas kärnintressen vilket går att härleda till den moderna 

relationsmarknadsföringen. Att framstå som ”polaren” kan skapa en genuin gemenskap mellan 

företag och besökare som sprider goda utsikter för långvariga affärsrelationer.  

Moderna Försäkringar arbetar med Facebook som en förlängd arm till dess ordinarie kundcenter och 

dess talesman anser att det är bäst att låta kunderna styra kanalen. Gemensamt har de utvalda 

försäkringsbolagen att de ser Facebook som ett dysfunktionellt verktyg för deras bransch att göra 

direkt marknadsföring. De vill istället framhäva att Facebook och andra sociala medier har stor 

potential till att vara en viktig del i varumärkesförbättrande avsikter. Som Echeverri och Edvardsson 

(2012) skriver saknas det ofta fysiska bevis för tjänster och utelämnar därmed kunden till de 

associationer som ett varumärke givit. När dessa försäkringsbolag hävdar sig ge bra service och in 

facto levererar det stärker det kundens tankebanor mellan märke och tjänst. Vid förstagångsköp av 

en tjänst är kundernas upplevelse av varumärket avgörande eftersom människor ofta köper i stor 
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utsträckning på förväntningar vilket bidrar till att det är av högsta vikt att förväntningarna matchas 

med kundens tillfredställande.  

De flesta talespersonerna för bolagen uppgav att de vill via sociala medier arbeta proaktivt med 

användbar information för försäkringstagarna och besökare, såsom; ”tips och trix”, hur man fyller i 

en anmälansform, detta för se till att svaret presenteras innan frågan ställts för att minimera antalet 

inringande kunder och det ger ett bra serviceintryck. Samtliga bolag har dessutom en utarbetad 

kommunikationsplan för sociala medier och Facebook där vissa behandlar ton, målgrupp och 

återkoppling samt uppföljning. Utifrån denna plan arbetar den personal som ansvarar över de sociala 

medierna. 

Idag arbetar försäkringsbolagen med sociala medier som bland annat en förlängning för ytterligare 

spridning vid större kampanjer. De skapar exempelvis något som sänds ut till traditionella medier 

som sedan går att följa upp med hjälp av sociala medier. Tre av fem försäkringsbolag uttalade att de 

ser stora möjligheter med att integrera sociala medier mer eller helt i marknadsmixen och planerar 

samt arbetar för att implementera det vilket ges medhåll av Mangolda och Faulds (2009) där de 

menar att det finns stora fördelar med att integrera de sociala medierna i marknadsmixen.  

Ytterligare en intressant aspekt som framkom under analysen av intervjumaterialet var hur det 

skiljde sig åt i förstahandsvalet för att besvara ett negativt inlägg. Tillvägagångssättet var för 

Moderna försäkringar att så långt som det är möjligt ta kommunikationen på Facebook medan Trygg-

Hansa var absoluta på att ta ärendet off-line, oftast per telefon. Samtliga försöker dock att alltid 

besvara inläggen och där finns ett stort medvetande hos personalen att allting inte kan eller får 

diskuteras på de sociala medierna. I en mening beskrivs sociala medier av ett bolag som en megafon, 

en förstärkare för kunders missnöje.  
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5.2 Analys & resultat av kvantitativ data. 
Utifrån den kvantitativa data går det att presentera hur försäkringsbolagen rent generellt arbetar. De 

mönster som upptäckts utifrån analysen sammanförs här i olika kategorier för att enklare påvisa 

likheter och skillnader. 

 

Variabler Svedea 

(MC) 

Länsförsäkringar 

(Östgöta) 

Trygg-Hansa Moderna Folksam 

Antal följare 1708 7515 19547 1222 2587 

Gick med på FB: 25/04-12 21/01-11 2009 11/02-10 9/11-10 

Inlägg publicerade av 

försäkringsbolagen (6 månader) 

41 54 40 36 42 

Flest antal gillamarkeringar 86,54,47 1061,160,135 2624,1139,824 35,26,23 96, 77, 52 

Bild Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Film Nej, Ja, Ja Nej, Ja, Ja 

Antal ord 14,25,4 15,17,21 75,47,50 57,60,18 6,57,59 

Antal kommentarer 4,3,2 8,4,6 84,30,53 7,2,0 4,7,3 

Antal delningar 0,1,1 53,1,1 198,1,49 2,0,0 0,21,17 

Länk -/-/- -/-/- -/Ja/- -/Ja/- Ja/-/Ja 

Negativt inlägg publicerat av kund      

Gillamarkeringar 0 4 22 17 11 

 

 

Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent: 

(svenskforsakring 2014) 
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5.2.1 Inläggens längd 
Av de analyserade försäkringsbolagen arbetar alla förutom Trygg-Hansa rent generellt med väldigt 

likvärdig textmängd där det i fåtalet fall är några inlägg som innehåller en större mängd text. Trygg-

Hansa arbetar däremot kontinuerligt med längre texter vilket studien de Vries et al. (2012) stödjer i 

dess förklaringar om att anledningen till att personer intresserar sig för varumärken på sociala 

medier är för att konsumera information. Emellertid riskerar för långa inlägg att tappa läsarnas 

intressen vilket ger en motsatt effekt.  

5.2.2 Frekvens/position 
De Vries et al. (2012) visar på att positionen av ett inlägg har en stor inverkan på antalet 

gillamarkeringar som skapas. Om ett inlägg får ligga på toppen av sidan en längre tid har det större 

chans att uppmärksammas och på så sätt skapa fler gillamarkeringar. I denna studie är det Moderna 

som uppdaterar minst med 36 inlägg under sexmånadersperioden medan Länsförsäkringar som 

publicerat mest hamnar på 54 inlägg. Eftersom följarantalet skapar en begränsning för hur många 

gillamarkeringar ett inlägg kan få blir detta en ojämn jämförelse. Det skapar dock en indikation på att 

det inte enbart handlar om positioneringen av inläggen utan alla faktorer samverkar i relation med 

varandra. De andra bolagen håller en väldigt jämn publiceringskurva på 40,41,42 inlägg under samma 

period. 

5.2.3 Seriösa inlägg 
Med seriösa inlägg menas inlägg som har en mer seriös agenda än att framstå som 

varumärkesbyggande eller relationsmarknadsförande och kännetecknas av att vara väldigt koncisa 

samt utan bilder. Fyra av de fem bolagen har informerat om diverse driftstörningar under perioden 

och nyttjat Facebook som informationsforum. Ett exempel på detta är Länsförsäkringars publicering: 

”Just nu är det strömavbrott i delar av centrala Linköping. På grund av detta kan det vara svårt att nå 

oss. Vi hoppas att kabelfelet snart är åtgärdat.” Genom att inte använda sig av bilder eller filmer 

menar De Vries et. Al att vid dessa specifika inlägg stimuleras färre sinnen vilket leder till att färre 

besökare uppmärksammar dem. Nu kanske bara de som faktiskt är drabbade av problemen och 

besöker sidan för bekräftelse uppmärksammar inlägget. Bolaget kan genom att nyttja en sådan 

strategi minska risken för negativ spridning av personer som inte är drabbade. Svedea är det bolag 

som inte nyttjat denna typ av seriösa inlägg vilket kan bottna i att de ej haft driftstörningar eller 

bortprioriterat detta för att undvika negativ publicitet.  

5.2.4 Typ av inlägg 

Eftersom Svedea eftersträvar att framstå som ”kompisen på Facebook” skiljer sig deras inlägg lite 

från de andra bolagens. Dessa inlägg står närmre relationsmarknadsföringen och handlar ofta om MC 

mässor och större nyheter utifrån deras MC-försäkringar, ibland är det för att väcka intresse för en ny 

motorcykel som någon tillverkare nyligen släppt, ibland för att uppmärksamma något roligt inom mc-

världen. Detta kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet bland besökarna då det handlar om 

privatpersonernas favoritintressen. De andra bolagen publicerar generell information i form av 

nyheter som kretsar kring organisationen samt tips och trix: ”Tjuven tar inte semester. Förbered dig. 

http://bit.ly/1bUIctd” - Länsförsäkringar 

5.2.5 Stimulans 
Inläggens stimulans behandlas djupare i den kvalitativa analysen; här presenteras hur 

försäkringsbolagen rent allmänt arbetar med stimulerande inlägg. Moderna försäkringar är det bolag 

som använder sig minst av bilder medan de andra nyttjar det väldigt frekvent, i stort sett vid varje 

inlägg. Detta kan vara för att bilder hjälper personen att sätta texten i ett sammanhang och 

uppmärksamma inlägget (de Vries et al. 2012). Videos förekommer nästan aldrig.  

http://bit.ly/1bUIctd
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5.2.6 Interaktivitet 
Inläggens interaktivitet behandlas djupare i den kvalitativa analysen. Samtliga bolag använder ofta 

länkar men sällan frågor för att öka besökarnas interaktion med bolaget. De inlägg som publiceras 

med länkar är oftast av det informativa slaget såsom: ”Du vet väl om att du kan göra dina 

skadeärenden, beställa servicekort och se dina försäkringar online påwww.modernaforsakringar.se.”. 

5.2.7 Responstid 
Med responstid åsyftas hur snabbt försäkringsbolagen rent allmänt svarar på kunders klagomål och 

frågor. Moderna Försäkringar svarar kontra de andra bolagen generellt senare och det dröjer ofta en 

dag eller två innan besökaren fått sin fråga besvarad. Alla frågor besvaras dock. De andra bolagen har 

däremot likvärdiga responstider, förutom Svedea som utmärker sig extra väl med svar sent inpå 

kvällar: ”Fredrik Boström [Skriver] Tack Björn. Strålande att få svar på det här sättet. Ta kvällen nu 

det är du värd.” (31 augusti 2013 kl. 23:20). 

5.2.8 Marknadsandelar 
Svedea som är förhållandevis små, betydligt mindre än Moderna som i uppsatsen står som närmsta 

konkurrent, har i sammanhanget lyckats mycket väl på Facebook. Folksam är ett av de fyra stora 

försäkringsbolagen i Sverige och har sett till marknadsandelar både få följare och antal aktiva 

medlemmar på Facebook. Ett karakteristiskt inlägg från Folksam är informerande om tester och 

nyheter kring Folksam vilket kan vara intressegivande för besökare och kunder. Detta gäller även för 

Länsförsäkringar vilket gör att de statistiska resultaten förvånar och tyvärr kommer att lämnas utan 

mer djupgående analys. Trygg-Hansa arbetar mest av de utvalda bolagen med att presentera diverse 

events som framförallt de själva skapat.  

Samtliga av dessa försäkringsbolag har väldigt få Facebookföljare sett till antalet försäkringstagare i 

Sverige vilket kan bero på många orsaker men en trolig anledning kan vara att dess kunder ej 

behöver så mycket information under sitt normala ägande, förrän försäkringen behöver realiseras, 

alltså en olycka skett och kunden behöver mer information.  

 

 

  

http://www.modernaforsakringar.se/
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5.3 Analys & resultat av kvalitativ data.  
Då uppsatsen grundas på De Vries et al. (2012) studie om populära företagsinlägg på sociala medier 

förefaller det naturligt att den står som huvudteori när inläggen behandlas. Två justeringar har dock 

utförts med syfte av att anpassa studien efter uppsatsen. Den första berör positionen på inlägg och 

har tidigare behandlats i den kvantitativa analysdelen. Kategorin position ersättes i den kvalitativa 

analysdelen med kategorin Datum eftersom den har fungerat som en väsentlig framgångsfaktor för 

de mest populära inläggen. Den andra kategorin namnges Händelser/events och har skapats 

eftersom den ej går in under någon annan kategori och det finns en nödvändighet för uppsatsen att 

den finns med då även denna kategori är att räkna som en framgångsfaktor.  

5.3.1 Stimulans 
Enligt de Vries et al. studie (2012) ökar sannolikheten att man lägger märke till en annons eller inlägg 

ju fler sinnen som aktiveras vilket överensstämmer väl med uppsatsens resultat bland de mest 

populära inläggen. De vanligaste sinnena man brukar försöka nå vid publicering av inlägg är synen 

som tolkar både bilder och text, men även hörsel med hjälp av musik och videos. Stimulans i form av 

text och bilder var det som förekom mest frekvent hos de analyserade försäkringsbolagens mest 

gillamarkerade inlägg. Hela tretton av femton analyserade inlägg presenterades med bilder eller 

videos för att stimulera synen och hörseln. 

Ett exempel på detta är inlägget från Svedea (MC) som uppnått flest gillamarkeringar och har 

publicerats med en bild och kort text; ”Känns att vi är på väg mot hojsäsongen. Skönt att se hojar ute 

redan!”. Inlägget är publicerad den 11 februari 2014 vilket i sammanhanget är viktigt eftersom 

företaget åsyftar på att det är något extraordinärt att redan framföra sin MC i början på februari. Till 

texten finns en bild på en äldre motorcykel som är i utmärkt skick och blänker bra med dess 

kromdetaljer. Motorcykeln står parkerad in till en väg bland en del cyklar i bakgrunden. Bilden skapar 

stor inspiration inför motorcykelsäsongen och visar på att de största entusiasterna redan börjat köra 

för året, vilket Svedea tycker är skönt att se. Ett inlägg som detta visar tydligt på hur Svedea i första 

hand arbetar för att framstå som ”kompisen på Facebook” och inte en säljande organisation. Detta 

ligger i deras uttalade planer angående sociala medier och nära relationsmarknadsföringens grunder 

där det prioriteras långsiktiga affärsrelationer. Inlägget anspelar på konsumentens emotionella sida 

och visar på en förståelse för kundernas intressen samt skapar ett ökat förtroende genom att visa att 

Svedea också är genuint intresserade av motorcyklar.  

5.3.2 Interaktivitet 
Interaktion kan liknas med tvåvägskommunikation eller många-till-många kommunikation eftersom 

kunderna själva kan diskutera vidare (Goldfarb & Tucker 2011; Hoffman & Novak 2003). 

Försäkringsbolagens arbete med att skapa ökad interaktivitet bland besökare tar sig främst i uttryck 

genom att de använder länkar som ofta skickar besökaren till vidare läsning eller företagets hemsida, 

detta är ett vanligt förekommande fenomen som resultaten från den kvantitativa analysen tyder på.  

Det som brukar frambringa högst interaktion från besökare är frågor riktade direkt till publiken, 

besökaren uppmanas således till att besvara en fråga och delta i ett större sammanhang. Detta 

generar vanligtvis mer kommentarer än gillamarkeringar och en sådan analys är ej av intresse för 

uppsatsen då det är antalet gillamarkeringar som står för framgångsfaktorn. Ett exempel på hur 

försäkringsbolagen arbetar för att öka interaktiviteten kan ses hos Folksams mest framgångsrika 

inlägg där det varken användes bild eller video utan enbart en kortfattande text; ”Folksams 

hemförsäkring Stor får högsta betyg!”. Texten går rakt på sak och förmedlar sitt budskap som är att 

en av deras försäkringar har fått högsta pris i en jämförelse bland hemförsäkringar.  Genom att 
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använda sig av en så pass kortfattad text som kompletteras med en länk uppmanar Folksam indirekt 

besökare till att de ska läsa vidare på länken om hur bra Folksams hemförsäkring Stor är. Detta inlägg 

är dock det enda av de mest framgångsrika inläggen som innehåller en länk vilket enligt de Vries 

studie kan förklaras genom att med användandet av en länk inte skapar fler gillamarkeringar då det 

medför att kunden navigerar sig bort från ursprungs-sidan till en extern hemsida. 

Stimulans och interaktivitet är två faktorer som präglar ett inläggs inbördes förhållanden medan det 

som presenteras nu är vilka karaktäristiska drag som genererar störst framgång för ett inlägg utifrån 

de utvalda försäkringsbolagen.  

5.3.3 Informativt  
De flesta försäkringsbolagen försöker som tidigare nämnt nå ut till sina kunder med tips och trix för 

att underlätta vardagen för kunderna och visa ett större engagemang i kundernas liv. Det kan vara 

allt ifrån hur man går till väga för att registrera en skadeanmälan till information om 

pensionssparande. Detta pekar mot en medveten kommunikationsstrategi från försäkringsbolagen 

där de arbetar mot att öka möjligheterna för självservice för kunderna och i det långa loppet 

kostnadseffektivisera bolaget. Eftersom information anses som en fördelaktig maktfaktor har 

företagen en förmån här eftersom de väljer vad de vill publicera. De sociala medierna bidrar dock 

ständigt bidrar till att minska den klyftan då kunder enkelt både kan ställa öppna och slutna frågor till 

företagen. Enligt de Vries et al. (2012) är sökandet efter information en av huvudanledningarna för 

att människor konsumerar företagsinformation.  

Tre av de femton analyserade framgångsinläggen har varit av direkt informativ karaktär och handlar 

om information om pensionssparande, om en testvinnande hemförsäkring och ett inlägg av Moderna 

försäkringar som presenterar att besökare kan chatta med Moderna försäkringars skadespecialist 

Fredrik om hur deras försäkringar fungerar. I början av inlägget presenteras det i 

försäkringssammanhang tre vanliga frågor som ska fånga besökarens uppmärksamhet och starta en 

tankeprocess som förhoppningsvis leder till deltagande. Frågorna ställs inte med förhoppningar om 

att de ska besvaras utan står mer som lösryckta intresseväckare.  

5.3.4 Underhållande  
Ett underhållande inlägg är något som publiceras för att roa publiken och sker på kundens villkor där 

besökaren inte har ett direkt behov av den informationen för att vara uppdaterad. Enligt de Vries et 

al. (2012) leder underhållande inlägg till att besökare konsumerar, skapar och delar företagsrelaterad 

information vilket skapar goda möjligheter för positiv word-of-mouth. Ett inlägg som uppfattas som 

roligt eller intressant kan även leda till att besökaren får en positiv upplevelse till varumärket och 

viljan av att återbesöka hemsidan ökar. Det är därför förvånande att företagen använder sig av 

underhållande inlägg i så pass liten utsträckning.  

Antalet inlägg som har publicerats av försäkringsbolagen i form av underhållande karaktär är tre 

stycken och ett av dem handlar om en reklamvideo för hundförsäkring, en av dem innehåller en bild 

på en parkerad MC med inbjudande text och det sista handlar om en video där komikern Kristoffer 

Applequist lär Chris O’Neill några uttryck. Det hela bottnar i att det snart är dags för Madeleine och 

Chris att föda ett kungligt barn. Inlägg som dessa har enligt teorin potential till att frambringa stor 

word-of-mouth och spridning vilket även antalet delningar visar på. Exempelvis har 

hundförsäkringsreklamen från Folksam genererat 21 delningar vilket är många sett till antalet 

gillamarkeringar företagets populäraste inlägg (96) fått.  
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5.3.5 Händelser/Events  

Detta är en egenskapad kategori för att anpassningen av de Vries studie till uppsatsen skall vara 

genomförbar. Försäkringsbolagen har genom händelser och event lyckats skapa en större mängd 

gillamarkeringar från publiken. Det är fyra av de femton analyserade inläggen som tillhör denna 

kategori och det mest populära inlägget har publicerats av Trygg-Hansa och det har resulterat i 2624 

gillamarkeringar. Inlägget handlar om ”Reflexdagen” som Trygg-Hansa anordnar för femte året i rad. I 

texten till inlägget får läsaren snabbt reda på att det rör sig om en rikstäckande insats där 100’000 

reflexer delas ut och Trygg-Hansa utbildar barn och vuxna i säker reflexanvändning. Huvudbudskapet 

är; ”Vi vill att alla ska synas i vinter – En reflex kan rädda liv!” Med hjälp av en uppmaning vill de att 

besökarna ska läsa på mer om hur en reflex fungerar och placerar en länk som leder läsaren till 

Trygghansa.se/csr-reflexer. Den som är i insatt sammanhanget kan se att det troligast rör sig om ett 

CSR (Corporate Social Responsibility) arbete. Till texten hör en bild som är tagen i samband med 

reflexutdelningen där budskapet som Trygg-Hansa vill förmedla är att en funktionär går igenom säker 

reflexanvändning för sex barn som lyssnar på funktionärens uppmaningar. Kvinnan är sittandes på 

huk och blir därav kortare än barnen och sträcker fram en hjälpande hand.   

Ett inlägg som detta ligger bra i tiden för ett samhälle där CSR anses allt viktigare och det visar på en 

relationsmarknadsföring som säger att Trygg-Hansa faktiskt bryr sig om människor och inte deras 

ekonomiska tillgångar. Eventet i sig har dessutom stor möjlighet att skapa positiv word-of-mouth då 

det bidrar till att stärka känslorna för Trygg-Hansa samt gör samhällsnytta och är lätt att känna 

positiva känslor för. Inlägg som dessa ingår ofta i en del av en större marknadsföringsmix med 

traditionella medier där alla strävar efter att skapa så mycket positiv publicitet kring eventet som 

möjligt.  

5.3.6 Datum  
Även datum är en egenskapad kategori då de flesta av de mest framgångsrika inläggen går att 

härleda till specifika datum. Datum som alla hjärtans dag, jul och nyår är generellt sett vanliga för 

företag att publicera en hälsning till sina kunder och besökare och detta brukar skapa väldigt mycket 

gillamarkeringar för den lilla insats som krävs. Försäkringsbolagen nyttjar dessa datum på bra sätt 

och fem av de femton analyserade inläggen har varit inom kategorin Datum. 

Länsförsäkringars andra och tredje mest uppskattade inlägg är lyckohälsningar från bolaget på två 

speciella dagar. Det inlägg som fått 160 gillamarkeringar skedde på Alla hjärtans dag; ”En varm kram 

till er alla från oss på Alla Hjärtans Dag! Ta hand om er idag.” Till texten följer en bild på ett hjärta i 

guld med Länsförsäkringsloggan placerad i hjärtats kant. Den andra hälsningen är en ”god jul och gott 

nytt år”-hälsning med en bild på vad man kan förmoda är hela personalstyrkan. På bilden finns en 

uppmaning till publiken som lyder ”Kör försiktigt, klä dig varmt och kom ihåg att släcka ljusen”.  

Anledningarna för nyttjandet av dessa strategier kan bottna i relationsmarknadsföringens 

klargörande om att det är lättare och mer lönsamt att sälja till en existerande kunder än att jaga nya. 

Försäkringsbolagen utger sig för att bry sig om dess kunder vilket enligt varumärkesbyggande teori 

måste matchas med den image de faktiskt förmedlar. Dessa hälsningar kan således förklaras som 

varumärkesbyggande med relationsmarknadsföring och stärker banden mellan kund och företag. 

5.3.7 Kommentarer  
När kommunikationskanaler blir så öppna och lättillgängliga såsom Facebook kan detta skapa oro för 

företag som arbetar inom utsatta branscher. På samma sätt som det kan vara fyllt med möjligheter 

kan det vara förödande för bolagen inom framförallt försäkringsbranschen eftersom de som tidigare 

nämnt arbetar mycket med att hantera kunders förväntningar och missnöjen. En missnöjd kund i 
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kombination med den ökade transparens det innebär att nyttja Facebook kan ha förödande effekter 

ifall kunden väljer att skriva något negativt och det uppmärksammas av de tusentals följare en del 

personer har. Detta är dock en av grundstenarna i ett transparent företag då negativa kommentarer 

måste tillåtas av kunder för att andra ska kunna syna företaget i sömmarna. Dessutom är detta en 

stor möjlighet för de svagare individerna att framföra sina åsikter mot de stora försäkringsbolagen. 

Som det även framkom av intervjuerna öppnar det digitala samhället för dialog om saker man inte 

bör eller får diskutera öppet vilket skapar ett glapp i den önskade funktionen och kommunikationen, 

det handlar ofta om emotionellt känsliga ämnen som diskuteras när det gäller försäkringsärenden. 

Anledningen till dessa skriverier från kunder kan vara många men handlar oftast om missnöje i 

bedömningar eller att de känner sig besvikna och kränkta från personal. Detta kan i sin tur skapa stor 

negativ word-of-mouth-spridning vilket också är en av de stora farorna med transparensen för 

företag på Facebook. Ett exempel på detta är: 

Hampus Djupenström skrivit ett inlägg på Moderna försäkringars Facebooksida som börjar med en 

varning om att andra ska akta sig för att teckna försäkringar hos Moderna. Det handlar om en 

singelolycka där Hampus har krockat med sin moders bil och ersättningen har uteblivit. Därefter 

uppstår det en konversation mellan inläggets skapare och ett par personer som inom loppet av ett 

par minuter har framfört sina negativa åsikter om Moderna försäkringar. Klockan 07:07 den 9:e 

januari responderar Moderna försäkringar och diskussionen fortsätter. Det är sjutton personer som 

har valt att visa sin sympati med skribenten genom att gillamarkera inlägget och det sista inlägget i 

tråden skrevs av Tomas Wallin den 26:e februari, 16:20 och det totalt har deltagit nio personer i 

konversationen. Det har även skrivits att Hampus problem med Moderna skall spridas vidare och 

kommit förslag på andra försäkringsbolag.  

Ett inlägg som detta skapar mycket dålig publicitet och har kanske kostat dem flertalet potentiella 

kunder där en del även varit beredda att sprida det negativa budskapet vidare. Detta är ett bra 

exempel på word-of-mouth som ett företag skall undvika så långt det är möjligt eftersom kunder tror 

mer på vänner än företagets egna marknadsföring.  

Samtliga försäkringsbolag besvarar dessa negativa inlägg på ett likvärdigt vis där de nästan alltid 

börjar med att beklaga det inträffade och sedan ber de kund eller inläggskaparen lämna personlig 

information via privat meddelande för vidare kontakt. När ett företag tillåter äkta transparens och 

behandlar kunder väl kan det få en väldigt positiv effekt där varumärket blir till ett ”lovemark” som 

skapar lojala kunder vilket även stöds av Jenkins (2013) syn på konvergenskulturen i modern 

marknadsföring. Dessa kunder är ofta mer aktiva konsumenter och kan fungera som beskyddare av 

varumärket. Ett exempel på detta är: 

Maria Nilsson framför ett starkt klagomål mot Folksam och känner sig väldigt dåligt behandlad, 

kränkt och lurad av Folksams personal och menar på att de varit otrevliga, nonchalanta samt 

respektlösa. Därefter besvarar Folksam att de önskar mer information om ärendet i ett PM. Svaret 

skrevs 08:06, Maria besvarar detta 08:10, samma dag med att hon skickar sitt personnummer direkt. 

Två timmar senare skriver Cilla Rosenholtz på samma tråd att även hon har Folksam men bara haft 

bra bemötanden och förklarar att de troligast satt fel personer på vissa stolar och avslutar med en 

uttryckssymbol.  Detta är ett inlägg som har blivit gillat av elva personer och trots detta så har Cilla 

varit så nöjd över sin hantering i ett annat ärende att hon valt att beskydda Folksam och förklara att 

det inte tillhör normen att bli dåligt behandlad hos Folksam. 

Den moderna teknologin bidrar även med problem kring hur företag ska förhålla sig till tidsaspekter. I 

fallet med Moderna hade det under natten pågått en diskussion som Moderna inte haft chansen att 
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deltaga i innan den spridits. Detta tvingar företagen till ett problematiskt ställningstagande då det är 

kostsamt att ha kundservice dygnet runt samtidigt som företagen vill även leverera utmärkt service, 

eller är det en orealistisk önskan från kunder och besökare att förvänta sig svar på sin fråga under 

nattens timmar? Ett scenario som känns trovärdigt är att kunder kommer att tilldelas möjligheten till 

att skriva deras frågor dygnet runt på hemsidor som besvaras av digitala kundtjänster i former av 

mjukvarurobotar som styrs av förprogrammerade svar. En viktig aspekt i detta blir att kunden är väl 

medveten om att det inte är en fysisk person som besvarar frågan utan att det är en robot eftersom 

annars finns risken att företaget tappar trovärdighet.  
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6.0 Slutsatser 
 

1. Vilket förhållningssätt har de utvalda försäkringsbolagen till sociala medier?  

Vid intervjuerna framkom det att samtliga företag ser att det finns en stor potential och kundnytta i 

att satsa på den digitala närvaron. Försäkringsbolagen har kommit långt med denna digitala satsning 

där samtliga har hemsidor, Facebook och vissa har applikationer för mobiler. För att se till att det 

sociala mediearbetet nyttjas på bästa sätt använder de en utarbetad kommunikationsplan där vissa 

behandlar ton, målgrupp och uppföljning. De sociala medierna har gett företag en möjlighet att 

existera där kunderna finns på ett kostnadseffektivt sätt och använder ofta Facebook som en 

förlängning vid större kampanjer samt varumärkesbyggande aktiviteter. Länsförsäkringar och Trygg-

Hansa är de bolag som lyckats bäst rent statistiskt och har under intervjuerna direkt uttalat sig om att 

de integrerar sociala medier i marknadsföringsmixen vilket även stöds av W. Glynn Mangolda, David 

J. Faulds (2009) som i sin studie visar vikten av detta.  

De intervjuade försäkringsbolagens talespersoner är positivt inställda till den ökade transparens som 

konvergenskulturens era föranleder till. Fyra av fem bolag tog även upp vikten av för bolag idag att 

förstå de nya kommunikationsförutsättningarna som råder i samhället. De syftar på en 

kulturförändring där makten succesivt flyttas över till kunderna och företag i allmänhet måste bli allt 

ärligare i dess kommunikation. Detta överensstämmer väl med tidigare presenterad forskning och 

pekar på att de ansvariga på bolagen är väl insatta i de förutsättningar som det digitala samhället 

kräver.  

Slutsats 1. Samtliga försäkringsbolag har en positiv inställning till sociala medier och vad det bidrar 

till samt är insatta i den ökande transparens det medför att arbeta med Facebook. Både forskning 

och uppsatsens resultat pekar på att en integration av de sociala medierna i marknadsföringsmixen 

är att prioritera då alla element ska arbeta för att uppnå samma mål. 

2. Hur ser relationen ut mellan sociala medier och transparens för försäkringsbolagen på sociala 

medier? 

Som fråga 1 belyser har dessa försäkringsbolag en positiv inställning till den ökade transparens det 

medför att arbeta med sociala medier vilket även överensstämmer med vad bolagen faktiskt 

publicerar och inte, samt deras sätt att hantera negativa inlägg där de låter alla inlägg som skrivs vara 

kvar och besvarar i stort sett alla.  Dessa försäkringsbolag arbetar inom branscher som löper en 

större risk för att bli utsatta för negativ kritik på Facebook än andra. Detta motiverar varför det är av 

högsta vikt att bolagen arbetar med hög transparens och är trovärdiga med sin marknadsföring. Som 

Jenkins antyder är det väldigt viktigt att jobba för att skapa ett ”lovemark” vilket företagen kan 

uppnå genom att använda ärlig kommunikation och ge kunderna vad de vill ha. En problematik som 

uppstår med detta är hur företagen ska ställa sig till kundernas krav på svar. Kan en kund kunna kräva 

ett svar på kvällen eller en helg för att det ska räknas som god service eller kommer de rådande 

arbetstiderna fortfarande gälla som norm för sociala medier? Denna problematik går dessvärre inte 

att besvara i denna uppsats då den kräver en djupare analys. 

Slutsats 2. Hög transparens och trovärdig kommunikation med snabba svar på kunders frågor är ett 

vinnande koncept. 

3. Hur bör försäkringsbolagen tillämpa de existerande teknikerna för att på bästa sätt maximera 

nyttan av sin närvaro på sociala medier?  
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Det framstår med utgångspunkt i de resultat som analyserats att det mest väsentliga i att skapa en 

”likeraket”, det vill säga ett inlägg som gillas av väldigt många personer, handlar om en specifik 

händelse eller dag som inlägget beskriver vilket lämnar den textliga innebörden en underordnad roll. 

Det som åsyftas är att event eller händelser i olika sammanhang, oberoende av syfte, publiceras med 

passande text verkar generera mer gillamarkeringar. Detta tillsammans med röda dagar såsom 

jultider, nyårstider, alla hjärtans dag tenderar till att vinna folks uppmärksamhet och skapa många 

gillamarkeringar. Det var hela nio av femton analyserade inlägg som följde detta mönster och skulle 

uppsatsen haft utrymme för fler analyser skulle de med största trolighet peka på samma utveckling.  

Händelsen kan exempelvis vara av ett sorgligt slag, där Länsförsäkringars inlägg om ett dubbelmord 

lyckades skapa 1061 gillamarkeringar eller Trygg-Hansas CSR projekt där de delat ut reflexer på 

diverse platser runtom i landet uppnådde 2624 gillamarkeringar. Vad dessa försäkringsbolag har gjort 

är att ta en unik händelse och skrivit en välformulerad text kring den och sedan publicerat det. 

Händelser som dessa får ofta hjälp från fler register ur marknadsföringsmixen och bidrar till en ökad 

publicitet i både traditionella och nya medier. Angående datumen som ”likeraket” gäller även här 

likvärdiga regler, företagen tar ett unikt datum och publicerar en anpassad text till datumet. 

Nyckelordet för en ”likeraket” blir således unik, utan direkt hänsyn till vilka eller vad som står bakom 

händelsen (eventet) där datumen ska ses som en faktor som kan generera mycket kostnadseffektiv 

publicitet där det krävs en ytterst liten insats från företaget. Detta överensstämmer även med 

problemen för marknadsföringen i dagens samhälle där människor är trötta på det 

informationsöverflöd som råder och kräver allt mer unika insatser från företagen för att nå folks 

uppmärksamhet.  

Slutsats 3. Arbeta med särskiljande insatser för att skapa ”likeraketer” på Facebook. Det bör röra sig 

om datum eller händelser/events där nyckelordet blir unik. 

Inlägg som bidrar till ökad stimulans har bevisat sig ha en stark positiv inverkan på antalet 

gillamarkeringar, både enligt tidigare forskning som presenterats och resultaten för denna uppsats. 

En ökad stimulans kan uppnås genom bilder men främst videos eftersom då nyttjar man oftast både 

syn och hörsel (de Vries et al. 2012). Försäkringsbolagen använder sig som tidigare nämnt sällan av 

videos för ökad stimuli bland besökare utan prioriterar bilder vilket är något som ter sig förvånande 

enligt mig. En väl vald video är något som både kan skapa positiv word-of-mouth och fördjupa ens 

relation till konsumenterna. En väl vald video bör handla om bolagets kärnintressen för att undvika 

att kunderna tappar intresset för varumärket vilket är en av riskerna med videos enligt de Vries et al 

(2012). 

Slutsats 4. Bilder används frekvent. Väl valda videos borde nyttjas mer. 

Inlägg med länkar är något som ofta används i det vardagliga arbetet men skapar sällan gillaraketer. 

Direkta frågor samt tävlingar är det som enligt forskningen (de Vries et al. 2012) skapar mest 

interaktion på Facebook men detta nyttjas ytterst sällan, varken enligt den kvantitativa eller 

kvalitativa analysen. Detta kan bero på den rädsla det finns inför att släppa en konversation till 

kunderna då försäkringsbolagen arbetar i en speciellt utsatt bransch. Frågor och tävlingar skapar 

dock en stor interaktivitet där besökare uppmanas till att delta i ett större sammanhang vilket oftast 

genererar en positiv effekt på varumärket. Att ställa direkta frågor till kunderna står dessutom som 

en av grundstenarna till relationsmarknadsföring.  

Slutsats 5. Inlägg med länkar används relativt frekvent men skapar sällan gillaraketer. Inlägg med 

frågor och tävlingar bör användas mer. 
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4. Vilka mönster, likheter och skillnader finns det mellan de utvalda försäkringsbolagen i dess 

externa kommunikation på Facebook?  

Samtliga av försäkringsbolagen arbetar trots olika mål på ett likvärdigt vis med Facebook. Svedea 

som prioriterar relationsmarknadsföring för att bli ”kompisen på Facebook” är det företag som skiljer 

sig mest då deras inlägg mer strikt handlar om kärnintresset MC, men även här går det spåra tydliga 

likheter till de andra bolagen, exempelvis antal inlägg och hur de publiceras. Det försäkringsbolag 

som lyckats bäst rent statistiskt är Trygg-Hansa och den största skillnaden är att de skriver generellt 

de längsta inläggen vilket kan vara en bidragande faktor då enligt de Vries et al. (2012) studie är 

kundernas informationssökande som är en av huvudanledningarna till att de följer varumärken på 

Facebook. Om studien varit mer omfattande kanske resultatet varit annorlunda så av den 

anledningen framhävs inte detta som en given slutsats.  

En intressant skildring av den kvantitativa analysen är att ett företags varumärke och storlek inte 

medför en betydande, eller åtminstone inte en avgörande roll för ett lyckat socialt mediearbete. 

Presentationen av Folksam och Modernas siffror är ett tydligt bevis på detta då Folksam har hela 

15,9% av Sveriges marknad och Moderna 3,3% medan Svedea går under kategorin övrigt och har 

trots detta likvärdiga statistiska resultat på Facebook. Moderna och Trygg-Hansa skapade deras 

Facebookanvändare ungefär samtidigt och Svedea skapade sin användare sist så skillnaden måste 

troligast bottna i arbetet med detta medium. Det skadar givetvis inte att ha ett starkt varumärke som 

de flesta känner till men de sociala medierna bidrar till att ge de mindre företagen en chans att hävda 

sig.  

Slutsats 6. Ett stort företag med starkt varumärke skapar inga självklara framgångar på de Facebook 

medierna utan vad uppsatsens resultat pekar på är det insatsen som avgör företagens framgång på 

detta medium. De sociala medierna blir således en relativt neutral marknad där de organisationer 

och företag som arbetar bäst får störst framgång. 

6.1 Vidare forskning 
Den kanske mest intressanta aspekten som dykt upp under arbetets gång är hur två likvärdiga bolag 

till mångt och mycket kan skilja sig så mycket både i följarantal och kundaktivitet som Folksam och 

Trygg-Hansa. Som vidare forskning föreslår jag att man skulle kunna undersöka denna skillnad på 

djupet för att sedan applicera det resultat som uppstår på andra företag och förhoppningsvis finna 

mönster och förklaringar till varför det ser ut som det gör. Här ges även möjligheten till att utveckla 

undersökningen mot utländska företag och organisationer för att eventuellt finna olika kulturella 

skillnader samt mönster.  Denna uppsats bör med fördel då kunna användas som grundpelare för 

detta arbete där forskaren till en början väljer att analysera Trygg-Hansa och Folksam med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med fler respondenter ur vardera bolag för att skapa sig en gedigen förståelse 

för hur dessa bolag arbetar med den externa kommunikationen på Facebook. Till en sådan 

undersökning bör det även göras analyser av Trygg-Hansas och Folksams följare för att analysera 

likheter och skillnader mellan dem.  

En annan aspekt som jag fann intressant var hur företagen ska förhålla sig till de stora förändringar 

angående tider som skett i samhället under de senaste åren. Ska kunder förvänta sig svar under 

nattens timmar eller kommer det att anses som dålig service ifall företagen inte återkopplar under 

exempelvis en helg? Detta är en ytterst samhällsrelevant studie då människors arbetstider blir allt 

mer flexibla och deras krav på utmärkt service allt högre.  Även denna studie borde genomföras med 
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intervjuer av flera personer ur olika företag och flertalet kunder för att se om skillnaderna i 

kundernas förväntningar ter sig allt för olika mot den service som faktiskt levereras.   
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8.0 Bilagor 
8.1 Försäkringsbolag 
Försäkringsmarknaden i Sverige är en så kallad oligopolmarknad där de fyra dominerande bolagen 

idag är Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa. De svarar för över 80% av privatmarknaden. 

 Folksam – Grundades 1908 

Är det ömsesidiga försäkringsbolaget som är starkt förankrat i folk och idrottsrörelsen.  

Folksam har en stark bas på privatmarknaden via sina kollektiva hemförsäkringar och sitt 

breda utbud av service och tilläggstjänster. 

 

 Länsförsäkringar – Grundades 1801 

Består av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag som samverkar genom sitt 

försäkringsbolag Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar är störst på marknaden för 

villaförsäkringar och klart dominerande inom vissa län.  

 

 Trygg-Hansa – Grundades 1905  

Drivs som ett aktiebolag där dess kunder har stark lojalitet sedan ett tidigt aktieägande. 

Trygg-Hansa har starka ägare bakom sig som bland annat är dominerande inom 

yrkestrafiken.  

 

 Moderna försäkringar 

Är ett relativt ny försäkringsbolag som enligt de själva är en del av nordens näst största 

försäkringskoncern. De har riktat in sig på att skapa konkurrenskraftiga försäkringslösningar 

till bland annat privatpersoner. (I koncernen ingår Bilsport & MC som kommer att behandlas 

närmare vid senare tillfälle.)   

 

 Svedea 

Är ett i sammanhanget nystartat försäkringsbolag som grundades redan år 2010 men växer 

väldigt snabbt. Svedea är ett nischat bolag med specialisering mot båt, entusiastbil, 

snöskoter och ATV. De erbjuder även vissa företagsförsäkringar. Bakom Svedea står Inter 

Hannover som är helägt dotterbolag till Hannover Re.  

(22-23 Privat sakförsäkring) 

8.2 Frågor för kvalitativ textanalys: 
 

 1. Stimulans 

Vilka sinnen som kan antas stimuleras av det publicerade inlägget.  

En video generar generellt högre stimulans än bild. 

 

Frågor till inlägget 

- Använder bolaget bild, video eller text till inlägget? 

- Om ja: Hur använder bolaget sig av texten till bilden/videon? 

- Är textmängden hög eller låg?  

- Används smilisar?  

 

 2. Interaktivitet 
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Inlägg som uppmanar publiken till aktiva handlingar. 

Frågor till inlägget 

- Framför bolaget en fråga till publiken? 

- Anordnar bolaget tävlingar? 

- Länkar inlägget till en applikation, hemsida eller dylikt? 

 

 3. Informativt innehåll 

Inlägg som är präglade av informativt innehåll. 

 

- Är inlägget av informativ karaktär? 

- Om ja: Hur framgår detta? 

 

 4. Underhållande innehåll  

Inlägg som är präglade av underhållande innehåll.  

 

- Är inlägget av underhållande karaktär? 

- Om ja: Hur framgår detta? 

 

 5. Position 

Positionen på inlägget har en inverkan på publikens handlingar.  

 

- Hur ofta publicerar bolaget inlägg?  

- Hur länge har inlägget legat på Facebooksidan? 

 

 6. Kommentarer –  

Tonen på de inlägg som kunderna publicerat.  

Detta gäller för denna studie enbart för de inlägg som en erhåller en negativ karaktär och 

publicerat av en privatperson.  

 

- På vilket sätt är inlägget negativt för bolaget? 

-  Bemöter bolaget kommentarer? 

- Om ja: På vilket sätt bemöts kommentarerna?  
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9.0 Intervjuguide 

9.1 Fråga 1  
Konversationsstartare som ska ge mig en möjlighet att anpassa intervjun bättre. 

Vilken roll har du idag på (…)? 

Berätta lite kortfattat om din bakgrund? 

 

9.2 Tema 1 

Allmänt: 

Hur skulle du beskriva (…) som företag? 

 Vilka värderingar finns inom företaget? 

Berätta om hur (…) arbetar för att synas? 

 Har du något konkret exempel? 

Berätta hur (…) främsta styrkor tar sig i uttryck? 

 Hur arbetar ni för att upprätthålla dessa styrkor? 

Kan Du ge mig exempel på utvecklingsmöjligheter inom området extern kommunikation som du 

finner väsentliga? 

Vilka är era främsta konkurrenter? 

- Vilka är de två till tre största skillnaderna mellan er och era konkurrenter? 

Berätta om en kampanj/jippo/liknande du varit extra nöjd över? 

 Varför blev just den så lyckad?  
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9.3 Tema 2  

Sociala medier: 

Kopplade ni denna kampanj till ert sociala nätverk? 

- Hur kommer det sig? 

Hur arbetar ni med de sociala medierna? 

Vad tycker Du om Facebook som marknadsföringsverktyg? 

 Hur ser du på den ökade transparens det medför att finnas på sociala medier? 

 Hur hanterar ni kunder som är besvikna och publicerar sitt missnöje på Facebook? 

Beskriv processen bakom ett publicerat inlägg på de sociala medierna? 

Hur upplever ni att kundernas respons är till arbetet på de sociala nätverken? 

 Har arbetet på Facebook påverkat kundernas köpbeslut? 

Har ni en kommunikationsplan för de sociala medierna?  

 Upplever du att de anställda har kommunikationsplanen i åtanke? 

Vad är för Dig en lyckad publicering på Facebook? 

Vilka visioner finns det för framtiden inom arbetet med sociala medier? 

 Hur arbetar ni för att uppnå visionen/visionerna? 

 Vilka resurser finns inom företaget för att uppnå visionen/visionerna? 

 

 

 

 

 

 


