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Förord  

Med det här förordet vill vi tacka alla representanter från livsmedelsbutikerna som har 

ställt upp och medverkat i vårt examensarbete. Det är tack vare er vår undersökning har 

möjliggjorts. Därför vill vi tacka följande livsmedelsbutiker: 

 

ICA Nära Ljung 

ICA Maxi Alingsås 

ICA Maxi Skövde  

ICA Kvantum Vara 

Hemköp Frölunda Torg  

ICA Focus  

Citybutikerna 

ICA Maxi Partille 

ICA Kvantum Munkebäck 

ICA Kvantum Lerum 

 

Vi vill även tacka vår handledare Desalegn Abraha Gebrekidan och vår examinator 

Susanne Durst som gett oss råd och vägledning under arbetets gång. Till sist vill vi också 

tacka våra nära och kära som stöttat oss genom hela den här processen!  

 

Vänliga hälsningar 

Moa Hedén & Sofia Rosén 

Högskolan i Skövde, juni 2017.  
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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Skövde 

Kandidatuppsats inom marknadsföring, vårterminen 2017 

 

Bakgrund: Vid etableringen av sociala medier utvecklades ett nytt begrepp nämnt 

eWOM (elektronisk Word-of-Mouth). eWOM handlar om hur konsumenter sprider sina 

åsikter och ger respons om företag på sociala medier och internet. Det tidigare forskning 

har bekräftat är att företag vill anstränga sig för att kunna hantera konsumenternas åsikter 

och respons, däremot visar inte forskning hur företag ska hantera konsekvenserna och 

påverkan av detn eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. Tidigare forskning 

har kommit fram till att företag inte insett fördelarna som arbeta eWOM kan bidra med. 

Utifrån den här bakgrunden undersöks våra problemformuleringar.   

Syfte: Syftet med det här examensarbetet är att ge en fördjupad kunskap och förståelse 

om företag inom livsmedelsbranschen påverkas av eWOM och hur de kan hantera 

konsekvenserna och påverkan av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. 

Metod: Examensarbetets empiriska material samlades in genom intervjuer. För att samla 

det empiriska material genomfördes tio stycken semistrukturerade intervjuer med 

representanter från livsmedelsbutiker runt om Västra Götalands län. 

Slutsats: Examensarbetet har påvisat att livsmedelsbutiker påverkas av den eWOM som 

konsumenter sprider på sociala medier. De påverkas positivt i form av bättre 

kommunikation och effektivitet genom att arbeta med den här typen av kommunikation. 

Undersökningen belyser att livsmedelsbutiker främst behöver arbeta med att ständigt 

övervaka de sociala medier som konsumenterna befinner sig på, för att kunna hantera 

konsekvenserna och påverkan av eWOM. Det här bör livsmedelsbutiker göra för att 

direkt kunna ge svar och för att återställa eventuella misstag de har gjort. 

Nyckelord: Sociala medier, Word-of-Mouth, electronic Word-of-Mouth, 

motivationsteori, påverkan och konsekvenser av eWOM. 
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Abstract 

Degree in Business Administration, University of Skövde 

Bachelor Thesis, Marketing, spring term 2017 

 

Background: In connection with the development of the information communication 

technology in general and social media in particular, a new concept electronic Word-of-

Mouth (eWOM) is introduced. eWOM deals with how consumers spread their opinions 

and responses about companies on social media and the internet. Previous research has 

confirmed that companies do work hard to manage consumers’ response. However, 

research does not show how companies deal with the consequences and the impact that 

consumers spread on social media through eWOM. Earlier research also claims that 

companies do not realize the benefits that eWOM can contribute. Based on this 

bakground our problems are investigated. 

Purpose: The aim of this study is to provide a deeper knowledge and understanding if 

grocery stores are affected by eWOM and how they can handle the consequences and the 

impact of the eWOM as consumers spread on social media.  

Method: The empirical material of the study was collected through interviews. Ten semi-

structured interviews were conducted with representatives from grocery stores around 

Västra Götaland. 

Conclusion: The study has shown that grocery stores are affected by the eWOM that 

consumers spread on social media. They are affected in ways such as working with this 

type of communication it is providing benefits such as better customer communication 

and efficiency. The study shows that grocery stores mainly need to deal with the 

consequences and the impacts of eWOM are to constantly monitor the social media 

consumers are on. This should be done by grocery stores to correct and to provide 

immediate answers to recover any mistakes they made. 

Keywords: Social media, Word-of-Mouth (WOM), electronic Word-of-Mouth (eWOM), 

motivations theory, impact and consequences of eWOM. 
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1. Inledning 

Examensarbetet inleds med problembakgrund, som tar upp tidigare forskning om 

problemområdet och varför det är aktuellt att undersöka. Därefter presenteras flera 

beståndsdelar såsom problemdiskussion som utformas till problemformuleringar. Efter det 

presenteras avgränsningar och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund                                                                     

Uppkomsten av sociala medier har tillfört marknadsföringen ett nytt begrepp benämnt 

elektronisk Word-of-mouth (eWOM). eWOM är Word-of-Mouth på internet som ger 

konsumenter en allt större möjlighet att sprida information om tjänster, produkter och 

företag på sociala medier (Henning-Thuaru, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Det 

ökande användandet av sociala medier där konsumenter har en möjlighet att dela sina 

åsikter och respons har medfört att det har blivit ett mer intressant ämne att studera 

(Chen, Liu, Cheng-Hsi & Lin, 2013).   

 

På sociala medier kan eWOM spridas till tusentals människor inom loppet av bara några 

timmar, till skillnad från Word-of-Mouth (WOM) som traditionellt sker i en konversation 

mellan konsumenter som oftast är bekanta (Meuter, McCabe & Curran, 2013; Pfeffer, 

Zorbach & Carley, 2013). Den betydande skillnaden mellan eWOM och WOM är att 

varje delad upplevelse från konsumenter på sociala medier medför mer uppmärksamhet 

gentemot traditionell WOM (Pfeffer et al., 2013). Genom internet och sociala medier har 

även företag gjort sig tillgängliga för en allt större mängd konsumenter och institutioner 

(Henning-Thurau et al., 2004). Utvecklingen av sociala medier tillför fler möjligheter för 

företag och konsumenter att dela information genom exempelvis Facebook, Youtube och 

Twitter. Därmed har konsumenter större möjligheter att kunna kommunicera många till 

många genom flervägskommunikation utan att träffas (Daugherty & Hoffman, 2014).  

 

Utvecklingen av sociala medier har eWOM bidragit med en avsevärd påverkan på 

konsumenternas utvärderingar gällande tjänster, produkter och företag. Potentiella 

konsumenter kan genom att besöka företags webbplatser och sociala medier ta del av 

recensioner från tidigare konsumenter för att lära sig mer om exempelvis en produkt 

innan ett köp genomförs (Sohn, 2009). Det här gör det viktigt för företag att ta del av den 
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eWOM som konsumenter sprider på sociala medier och att arbeta med den eWOM för att 

kunna hantera dess konsekvenser och påverkan (Henning-Thuaru, Malthouse, Friege, 

Gensler, Lobschat, Rangaswamy & Skiera, 2010). 

 

Det uppstår ett problem när företag inte arbetar vidare med den eWOM som konsumenter 

sprider på sociala medier eftersom eWOM kan bidra företag med fördelar (Kim, Naylor, 

Sivadas & Sugumaran, 2016; Reimer & Bekenstein, 2016). Att inte arbeta vidare med 

den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier kan innebära att företag går miste 

om värdefull information, åsikter och respons från konsumenter. Om företag istället 

skulle ta till sig information, åsikter och respons kan det ge företag en möjlighet för 

utveckling och bidra med fördelar såsom effektivitet och bredare 

kommunikationsmöjligheter (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Utvecklingen av sociala medier och internet har inte enbart erbjudit konsumenter en 

större möjlighet att sprida eWOM utan det har också bidragit med flera möjligheter för 

företag att bli effektivare och anskaffa en bredare kommunikation (Litvin et al., 2008). 

Litvins et al. (2008) studie tyder på att företag som inte arbetar med den eWOM som 

sprids på sociala medier går miste om viktig information. 

 

Att det finns en brist i företagens arbete om eWOM bekräftar Pfeffer et al. (2013) och 

Kim et al. (2016), de påstår att det finns en brist i forskningen om företagens hantering 

och konsekvenser av eWOM samt vilken påverkan det har. Remier och Bekenstein 

(2016) och Litvin et al. (2008) rekommenderar också andra att studera vidare om 

företagens arbete om eWOM. Det här är det kunskapsgap som examensarbetet ska 

undersöka. Genom att studera vidare om eWOM kommer vi undersöka om företag i 

livsmedelsbranschen påverkas av eWOM på sociala medier och hur de kan hantera 

konsekvenserna och påverkan av eWOM. 

 

Det är intressant att studera för att fylla det kunskapsgap som uppstår mellan företag och 

deras sociala medier. Det kunskapsgap som ska uppfyllas är att undersöka om 

livsmedelsbutiker påverkas av den eWOM som konsumenter sprider och hur de kan 

hantera dess konsekvenser och påverkan. Det är även intressant att studera då tidigare 

forskning inte har undersökt eWOMs påverkan utifrån ett företagsperspektiv (Kim et al., 
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2016; Litvin et al., 2008: Pfeffer et al., 2013; Reimer & Benkenstein, 2016). WOM är 

viktigt för företag och det här bör undersökas ytterligare eftersom det är bevisat att 

företag som arbetar med eWOM i marknadsföringssyfte är mer framgångsrika än de som 

väljer att ignorera det (Mason, 2008 i Pfeffer et al., 2013; Solis, 2011). Det är också 

viktigt att undersöka för att se hur företag reagerar och påverkas av den eWOM som 

konsumenter sprider för att få en bättre förståelse för hur företag ska hantera den här 

typen av kommunikation (Kim et al., 2016; Pfeffer et al., 2013). 

 

1.3 Problemformulering: 

Problembakgrund och problemdiskussionen resulterar i följande problemformuleringar; 

·         Påverkas livsmedelsbutiker av den eWOM som konsumenter sprider på sociala 

medier? 

·         Vad kan livsmedelsbutiker göra för att hantera konsekvenserna och påverkan av den 

eWOM som konsumenter sprider på sociala medier? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge en fördjupad kunskap och förståelse till 

livsmedelsbutiker om hur viktigt det är att arbeta med sociala medier. Examensarbetet 

undersöker om livsmedelsbutiker påverkas av eWOM och hur de kan hantera 

konsekvenserna och påverkan av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. 

Det här undersökas för att senare kunna ge rekommendationer till livsmedelsbutiker som 

är användbara i praktiken.  

 

1.5 Avgränsningar och förtydligande 

Huvudfokus i examensarbetet är elektronisk Word-of-Mouth (eWOM). För att kunna ge 

en fördjupad kunskap och för att kunna bidra med en bredare förståelse kommer även 

negativ och positiv eWOM undersökas. Det finns ingen avgränsning till antingen negativ 

eller positiv eWOM då det skulle ha varit missvisande. Den bransch som vi kommer att 

avgränsa oss till är livsmedelsbranschen, då vi genom våra sökningar efter butiker fann 

att livsmedelsbranschen är mest etablerad på de två sociala medier vi vill 

åt.  Livsmedelsbranschen är också intressant att studera då det inte har tillämpats i 

tidigare forskning. I den här undersökningen anser vi att Facebook och Instagram är mest 

lämpade eftersom det är främst de här två sociala medier som livsmedelsbutiker använder 

sig av.   
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2. Teoretisk referensram 

För att kunna besvara problemformuleringarna presenteras påverkan och konsekvenser 

av eWOM på sociala medier som utgör de centrala delarna i teoretiska referensramen 

och i examensarbetet. Nyckelbegreppen såsom sociala medier, Word-of-Mouth, eWOM 

och Dicthers motivationsteori kommer också presenteras under de centrala delarna.  

 

2.1 Påverkan av eWOM 

2.1.1 Sociala medier  

Sociala medier har gett konsumenter möjligheten till att använda internet på flera olika 

sätt än att bara söka information (Henning-Thuaru et al., 2010). Kärnan av sociala medier 

består av personliga användarprofiler som tillåter användaren att bygga upp och 

underhålla ett nätverk av vänner för antingen en social eller yrkesmässig interaktion 

(Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). Det som gör sociala medier till en social interaktion 

mellan konsumenter är att även om konsumentens intention är att dela med sig av 

information till redan befintliga vänner genom sociala medier, kan också främlingar med 

ta del av den här informationen (Boyd & Ellison, 2007). Sociala medier är unikt, det 

tillåter främlingar ta del av information som var avsedd för en annan, den informationen 

kan sprida sig till konsumenter som det annars inte hade gjort i det privata vardagslivet 

(Boyd & Ellison, 2007; Kirby & Marsden, 2006; Meuter et al., 2013). 

 

För att förstå definitionen av sociala medier av Boyds och Ellison (2007) bör termen Web 

2.0 förklaras. Web 2.0 är en term som är en plattform där innehåll och applikationer inte 

längre skapas och publiceras av individer, utan istället kontinuerligt ändras av användare i 

ett deltagande och samverkande sätt (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociala medier är 

webbaserade tjänster som gör att individer kan skapa en profil där de kan uttrycka sig till 

andra användare (Boyd & Ellison, 2007). Det här kan ske genom på exempelvis bloggar, 

olika diskussionsforum eller på hemsidor och det kan även ske på Facebook och 

Instagram (Boyd & Ellison, 2007; Henning-Thuaru et al., 2004; Hu, Manikonda & 

Kambhampati, 2014; Mangold & Faulds, 2009). Kommunikationen och interaktionen 

mellan konsumenter har förändrats och blivit lättillgänglig på grund av sociala medier 

(Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson & Seymour, 2011; Meuter et al., 2013). 
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2.1.2 Word-of-Mouth - Det mest inflytelserika marknadsföringsverktyg 

Den grundläggande tanken bakom Word-of-Mouth (WOM) är att utbyta och sprida 

information eller åsikter om en produkt, företag eller tjänst (Brown, Barry, Dacin & 

Gunst, 2005; Chen et al., 2013). WOM är oftast ett samtal om produkter, företag eller 

tjänster mellan konsumenter som vanligtvis är bekanta med varandra eller med någon 

man känner personligen (Kirby & Marsden, 2006; Meuter et al., 2013). 

 

Genomgripande är WOM en mycket inflytelserik form av kommunikation (Haywood, 

1989). Buttle (2011) stärker ovanstående påstående genom att förtydliga att WOM är mer 

inflytelserikt jämfört med andra marknadsföringsverktyg. Massmedier och företags 

marknadsföringsverktyg är effektiva för att konsumenter ska bli medvetna om deras 

produkter, men konsumenterna förlitar sig mycket mer på WOM när ett beslut ska fattas 

(Buttle, 2011; Haywood, 1989). Det har bidragit till att WOM påverkar vad konsumenter 

säger, gör och köper (Kirby & Marsden, 2006; Sundaram, 1998). Att använda WOM som 

ett kommunikationsverktyg i en marknadsföringsstrategi, gentemot andra 

kommunikationsverktyg, är fördelaktigt för att möjligheten att övervinna konsumenter 

kan göras med en betydlig mindre kostnad (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). 

 

WOM kan antingen vara neutral, positiv eller negativ (Anderson, 1998). Trots att WOM 

kan ske i olika former, är det främst den positiva aspekten företag vill åt (Brown et al, 

2005). Positiv WOM brett förklarat, kan innebära en upplevelse som uppfattas som 

trevlig, levande eller som ger nya erfarenheter. När upplevelsen uppfattas som positiv vill 

konsumenten rekommendera vidare företaget, som är det positiva utbytet av WOM som 

företag vill åt (Anderson, 1998; Brown et al, 2005). Negativ WOM är konsumenternas 

respons på ett upplevt missnöje om en tjänst, produkt eller av ett företag (Richins, 1984). 

När negativ WOM sprids vidare till andra konsumenter eller bekanta kan de också 

utveckla en negativ inställning till en tjänst, produkt eller till företag (Anderson, 1998). 

 

2.1.3 eWOM - Elektronisk Word-of-Mouth 

Etableringen av sociala medier har bidragit till ett nytt begrepp kallat elektronisk Word-

of-Mouth (eWOM). eWOM har gett konsumenter en förlängd möjlighet till att samla och 

sprida information om företag, tjänster och produkter på internet (Henning-Thuaru et al, 

2004; Daugherty & Hoffman, 2014). eWOM är till skillnad från WOM tillgängligt för en 

större mängd konsumenter då det sprids genom texter och bilder på internet. På sociala 
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medier kan eWOM spridas till tusentals människor inom loppet av bara några timmar 

(Pfeffer et al., 2013). De här spridningarna av eWOM är också mer inflytelserika jämfört 

med traditionell WOM då det når en såpass större mängd konsumenter (Li, Lin & Lai, 

2010). Att eWOM sprids på sociala medier är därför inte alltid positivt för företag, då det 

kan slå tillbaka i en så kallad online-firestorm, som innebär att en storm med negativ 

kritik sprids på nätet om företaget eller dess produkter (Pfeffer et al., 2013). 

 

Det är viktigt för företag att tillämpa marknadsföringsstrategier för att förstå sig på 

eWOM och dess effekter (Parka & Lee, 2009). Det här kan företag till exempel göra 

genom att samla in konsumenternas åsikter och recensioner, för att sedan arbeta med 

informationen i syfte för att bli ett bättre företag utifrån den feedback konsumenterna 

sprider (Parka & Lee, 2009). Konsumenter väljer idag att sprida sina åsikter via eWOM 

(Parka & Lee, 2009). Parka och Lee (2009) hävdar att negativ eWOM sprids på ett mer 

kraftfullt sätt och får mer uppmärksamhet än positiv eWOM. På grund av att den negativa 

kritiken av eWOM anses vara mer greppbar för konsumenter. Parka och Lee (2009) 

hävdar däremot att konsumenter blir olika påverkade av eWOM med hänsyn till deras 

erfarenheter av företaget. 

 

2.1.4 Påverkan av eWOM på sociala medier  

Sociala medier erbjuder konsumenter flera möjligheter för att kommunicera, men det ger 

också företag en möjlighet till att anpassa information och skapa en kunskap om 

konsumenternas individuella behov (Stauss, 2000; Henning-Thurau et al., 2010) För att 

möta de behov som bildas på sociala medier måste företagen ständigt arbeta med teknik, 

personal, organisation och samordning för att nå ut till konsumenterna på rätt sätt. Därför 

måste chefer och företag ständigt övervaka konsumenternas spridningar för att noggrant 

analysera det, för att kunna reagera och ta hand om responsen och kritiken på bästa 

möjliga sätt (Stauss, 2000). 

 

Sociala medier gör det möjligt för företag att få direktkontakt med slutkonsumenten till 

förhållandevis lägre kostnader och högre hastighet som i sin tur ger en bättre effektivitet 

jämfört med traditionella medier och kommunikationsverktyg (Kaplan & Haenlein, 2010; 

Li et al., 2010). eWOM på sociala medier har skapat nya sätt för företag att nå ut till 

konsumenterna som har tillfört att de kan förbättra sin effektivitet och kommunikation 

(Litvin et al., 2008). Genom eWOM har konsumenter blivit mer aktiva och de har 
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erbjudits en större möjlighet att kraftigt påverka andra konsumenter eftersom genom 

social medier är de anknutna till varandra, som bör göra det här till en självklarhet för 

marknadsförare att ta tillvara på (Henning -Thurau et al., 2010; Litvin et al., 2008). När 

konsumenter väljer att sprida åsikter eller respons genom eWOM kan den här 

kommunikationen mellan konsumenter bli till ett verkligt hot för företaget (Stauss, 2000). 

 

Företag har insett att det är till deras fördel att arbeta mer med eWOM och hanteringen av 

eWOM för att det kan bidra med effektivitet och bredare kommunikationsmöjligheter 

(Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Det är också viktigt för företag att kunna behålla gamla 

konsumenter än att ständigt anskaffa nya. Det kostar ungefär fem gånger mer för företag 

att skapa nya kundrelationer än att behålla de redan befintliga (Gee, Coates & Nicholson, 

2008). Trots det här, hävdar Kim et al. (2016) flera år senare att företag underskattar de 

riktiga fördelarna som eWOM bidrar med. Företag ser eWOM som gratis marknadsföring 

men inser inte att eWOM kan ge företagen mycket mer att arbeta med och eWOM kan 

vara en stor tillgång för företagen (Kim et al., 2016; Reimer & Bekenstein., 2016). 

 

Numera vill konsumenter inte längre bli tilltalade, istället vill konsumenter att företagen 

lyssnar, engagerar sig och ger svar på konsumenternas respons (Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy Silvestre., 2011). Erkännandet av den här trenden har marknadsförare börjat 

nyttja sociala medier genom till exempel Facebook och Instagram (Coulter & Roggeveen, 

2012; Hu et al., 2014). Sociala medier kan avsevärt påverka ett företags rykte, försäljning 

eller till och med överlevnad (Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011).    

 

Hur konsumenter motiveras och hur en förlängd möjlighet av att sprida eWOM på sociala 

medier har betydelse för det digitaliserade samhället (Henning-Thuaru et al., 2004; Kim et 

al., 2016; Litvin et al., 2008; Pfeffer, Zorbach, Carley., 2013; Reimer & Bekenstein, 2016). 

Henning-Thuaru et al. (2004) undersökte eWOM och vad som driver konsumenter till att 

sprida eWOM. Studien påvisade att konsumenter påverkas av den eWOM som sprids och 

att konsumenter sprider eWOM på grund av olika anledningar. Henning-Thuaru et al. 

(2004) hävdar att konsumenternas spridning sker på grund av olika anledningar som tas 

upp i andra teorier, bland annat Dichter (1966). Henning-thuaru et al. (2004) studie 

undersöker inte hur företag ska arbeta vidare med den eWOm som konsumenter sprider på 

sociala medier. Däremot hävdar Henning-Thuarus et al. (2004) studie att företag bör arbeta 

mer med eWOM och att de bör utveckla olika former av strategier för att stimulera den 
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eWOM som sprids. Pfeffer et al. (2013) har också studerat eWOM och hävdar att sociala 

medier är en gynnsam miljö för WOM/eWOM. I studien av Pfeffer et al. (2013) observeras 

eldstormar mot företag och profiler på internet för att identifiera teorier och faktorer som 

ligger till grund för konsumenters negativa och positiva spridning på sociala medier. 

Pfeffers et al. (2013) studie framlägger bevis för vad som driver konsumenterna till att 

sprida eWOM på sociala medier. Det som studien inte presenterar är hur företag bör agera 

utefter den informationen. 

 

Kim et al. (2016) studie antyder att företag ökar sin ansträngning för att hantera och 

manipulera rekommendationer på internet. Företag söker aktivt strategier i förebyggande 

syfte för att kunna förbättra den eWOM som konsumenterna sprider om företagens 

produkter eller tjänster (Kim et al., 2016). Kim et al. (2016) hävdar att företag anstränger 

sig för att hantera konsumenternas rekommendationer. Företag söker också olika sätt att 

proaktivt kunna hantera konsumenters recensioner på internet på grund av den betydelsen 

som eWOM har (Reimer & Benkenstein, 2016). Reimer och Benkenstein (2016) studie 

visar att marknadsförare kan ha ett proaktivt inflytande och kan sannolikt hantera 

konsumenternas rekommendationer på flera olika sätt. Kim et al. (2016) och Reimer och 

Benkenstein (2016) bekräftar att företag vill anstränga sig för att kunna hantera 

konsumenternas respons som uppstår genom eWOM. Däremot framgår det inte i de här 

studierna hur företag kan hantera konsumenternas respons och åsikter när eWOM sprids 

på sociala medier. 

 

En studie av Briesch, Chintaqunta och Fox (2009) hävdar att företag kan påverka sina 

konsumenter genom att erbjuda ett brett sortiment som tillfredsställer konsumenternas 

behov. De hävdar också att ett brett sortiment av produkter kan innebära att priserna inte 

anses som lika viktiga, då konsumenter hellre åker till en butik som erbjuder alla de varor 

konsumenterna efterfrågar än en butik med färre produkter och lägre priser (Briesch, 

Chintaqunta & Fox, 2009).  

 

2.2 Företags hantering av eWOMs konsekvenser och påverkan 

Henning-Thurau et al. (2010) hävdar att det krävs en förändring i hur företag tänker och 

för att hantera konsekvenserna som uppstår genom konsumenternas spridning av eWOM 

kan företag åtgärda konsekvenser på olika sätt. Sociala nätverkssajter och sociala medier 

är en viktig mötesplats för företag och konsumenter. Konversationen mellan företag och 
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konsumenter är den viktigaste faktorn som dessutom avgör om ett företag lyckas eller 

inte (Coulter & Roggevan, 2012; Edosomwan et al., 2011). När konsumenter använder 

sociala medier för att kommunicera med företag bör det stärka förhållandet och företag 

kan därmed skapa en mer skräddarsydd relation med konsumenterna (Rapp, 

Beitelspacher, Grewl & Hughes, 2013). Åtgärder som företag kan tillämpa är att ha en 

konversation med konsumenterna som leder till en långsiktig relation för att lättare kunna 

hantera eventuella konsekvenser (Coulter & Roggevan, 2012; Edosomwan et al., 2011). 

 

Företag måste lika mycket engagera sig i konversationer som konsumenterna på sociala 

medier för att kunna möta upp konsumenternas respons när de uttrycker till exempel 

missnöje. Det här bör företag göra för att exempelvis kunna ändra den negativa 

inställning konsumenterna har utvecklat innan de för det vidare till någon annan 

konsument genom WOM eller eWOM (Edosomwan et al., 2011). Edosomwan et al. 

(2011) hävdar att om det inte finns några gensvar från företag på konsumenternas respons 

skulle konsumenterna betrakta företag som opålitlig. Åtgärderna för att hantera 

konsekvenserna kan dessutom bestå av att företagen ska engagera sig genom att ha en 

dialog med konsumenterna, reagera omedelbart på klagomål och erbjuda skräddarsydda 

erbjudanden (Rapp et al., 2013). 

 

2.2.1 Dichters Motivationsteori 

Den teori som är mest känd inom Word-of-Mouth (WOM) är Dichters motivationsteori 

hävdar Henning-Thuaru et al. (2014). Dichters forskning är uppbyggd på intervjuer, där 

han hävdar att 80 % av de intervjuade blev påverkade i en köpprocess av till exempel en 

nära släkting, bekant eller sakkunnig genom WOM. Genom sin forskning ville han finna 

en djupare förståelse till varför konsumenter väljer att sprida WOM (Dichter, 1966). 

Dichters (1966) motivationsteori är uppbyggda i ett klassificerat schema. Dessa 

kategorier är; produkt-engagemang, själv-engagemang, övriga-engagemang och 

meddelande-engagemang (Henning-Thuaru et al., 2014). Dessa teorier är utformade för 

traditionell Word-of-Mouth men då WOM och eWOM anses så pass konceptuellt lika, är 

dessa motiv relevanta för både traditionell WOM och eWOM hävdar Henning-Thuaru et 

al. (2004). Dichters motivationsteori är uppbyggd i fyra huvudkategorier. Produkt-

engagemang sprids genom konsumenter utifrån deras erfarenheter av en produkt eller en 

tjänst. Själv-engagemang sprids på grund av den självbekräftelse konsumenten upplever 

och får när den väljer att rekommendera något vidare som sedan visar sig bli uppskattat 
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och omtyckt. Det kan också innebära att konsumenter väljer att varna sina bekanta och 

andra om en produkt eller tjänst. Övriga-engagemang sprider konsumenter inte på grund 

av produkten eller tjänsten utan för budskapet det ger. Meddelande-engagemang sprids 

genom konsumenter utifrån deras påverkan av företagens reklam och på vilket sätt 

företagen framställer produkter och tjänster (Dichter, 1966; Henning-Thuaru et al., 2004). 

 

3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Det finns två typer av forskningsmetoder som kan tillämpas vid studier av den här 

formen, kvalitativ och kvantitativ och de kan tillämpas var för sig eller i en kombination 

(Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ metod innebär att utgångspunkten ligger vid att 

betona synsätt mellan teori och forskning där fokus ligger på att testa teorier. Fokus är att 

undersöka hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet genom frågor, oftast i form av 

enkäter. Kvalitativ metod innebär en tillämpning av ett induktivt synsätt på ett 

förhållande mellan teori och praktik. I en kvalitativ forskningsmetod används empirin för 

att hitta en förståelse mellan forskning och verklighet (Bryman & Bell, 2013). Att 

tillämpa en kvalitativ forskningsmetod ansåg vi var mest lämpligt i examensarbetet för att 

vi undersökte utifrån ett företagsperspektiv där representanternas verklighet endast kan 

gick att nå genom deras berättelser. Genom en deduktiv ansats har vi tillämpat en 

kvalitativ forskningsmetod för att nå konkreta exempel och upplevelser. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ metod kan ske på flera olika sätt. Kvalitativ metod kan ske genom 

fokusgrupper, observation eller genom intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Fokusgrupper 

innebär intervjuer med ett flertal personer, minst fyra, samtidigt under en begränsad tid 

där personerna diskuterar ett visst tema eller en viss frågeställning under uppsikt 

(Alvehus, 2014). Vi har gjort valet att se om företag påverkas och hur de hanterar den 

eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. Av den orsaken ansåg vi att 

fokusgrupper inte var passande eftersom vi var ute efter om företag inom 

livsmedelsbranschen påverkas och hur de hanterar konsekvenserna och påverkan av den 

eWOM på sociala medier och inte konsumenters uppfattningar kring ämnet. En annan 

form av kvalitativ metod som också kan vara lämplig vid undersökande studier är 

observationer. Observationer genomförs för att få se världen med andra ögon, istället för 
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att fråga om hur till exempel en chef arbetar observerar man arbetet, för att sedan dra sina 

slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Däremot kändes det inte lämpligt i vårt fall eftersom vi 

var ute efter konkreta exempel och upplevelser som endast representanterna kan berätta 

om. 

 

Intervjuer används främst när det gäller att försöka ta reda på hur personer tänker, känner 

och handlar i olika situationer. Intervjuer är ett effektivt redskap eftersom vi kan integrera 

med representanterna. En anledning till att välja intervjuer är för att få reda på hur en 

annan person tänker och känner inför ett specifikt ämne eller ett fenomen (Alvehus, 

2014). Vi har undersökt om livsmedelsbutiker påverkas av eWOM och hur de hanterar 

eWOMs konsekvenser och påverkan på sociala medier. Genom intervjuer kunde vi därför 

få en inblick hur livsmedelsbutikerna tänker, känner och handlar. Det har gett oss en 

möjlighet till bredare förståelse samt en möjlighet till att ställa följdfrågor om det har 

behövts. Vi var ute efter konkreta exempel och upplevelser som endast gick att nå genom 

representanternas berättelser. Vi valde därför att gå tillväga genom att tillämpa intervjuer 

i vår kvalitativa undersökning. 

 

Inom kvalitativ forskningsmetod byggs intervjuer upp på två olika sätt. Antingen genom 

en ostrukturerad intervju eller en semistrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju 

innebär att intervjun i princip inte är strukturerad alls. Det finns inga förberedda frågor 

utan det brukar vara en intervjuare som ställer antingen en enda fråga eller har en bestämt 

tema den vill prata om. Det här gör att svarande fritt får svara som resulterar i att en 

dialog inleds och styrs av intervjuaren åt det håll den vill genom exempelvis följdfrågor 

(Alvehus, 2014). Ostrukturerad intervju passade inte i det här fallet, för att vi var ute efter 

konkreta exempel och ville fråga livsmedelsbutikerna en del liknande frågor för att se 

vilken nytta de drar av den eWOM som sprids, på deras sociala medier. Semistrukturerad 

intervju innebär en intervju där ett specifika teman präglas eller specifika frågor ställs. 

Genom semistrukturerade intervjuer har vi kunnat ställa öppna frågor som bidragit till att 

representanten fått en frihet att utforma sina svar som den vill och därmed har vi kunnat 

ställa följdfrågor för att få fram bästa möjliga material. Semistrukturerade intervjuer 

ansåg vi var mest lämplig. Vi genomförde tio intervjuer med olika livsmedelsbutiker. 

Anledningen till att vi valde tio intervjuer var på grund av att vi hade förväntat oss att de 

skulle arbeta med eWOM på olikartade sätt och med tanke på tiden vi fick kändes tio 

intervjuer rimligt att genomföra. Genom tio intervjuer kunde vi förvänta oss ett brett 
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material som skulle kunna ge oss den grund av empiriskt material som behövdes för att 

kunna analysera examensarbetet. 

 

Intervjufrågor som vi ställde utformades av den teoretiska referensramen. För att få ett 

trovärdigt intervjumaterial skickades inte frågorna ut till representanterna i förväg, utan 

frågorna presenteras direkt på plats. Det gjorde vi för att representanten ifråga inte skulle 

kunna förbereda sina svar innan intervjun ägde rum. 

 

3.3 Bortfallsproblematik 

Vid transkribering av de utförda intervjuerna har ett bortfall inträffat. Varje intervju 

genomfördes i livsmedelsbutikerna och spelades in för att kunna transkriberas. Dessvärre 

uppkom ett bortfall på grund av tekniska problem som har medfört att intervjun med ICA 

Kvantum Munkebäck endast finns presenterad till en viss del i empirin. Den del som gick 

att presentera i empirin har vi valt att behålla på grund av den kan användas i en del av 

analysen där vi presenterar likheter och skillnader mellan den teoretiska referensramen 

och den insamlade empirin. 

 

3.4 Anonymitet 

I kommande empirikapitel kommer inte de intervjuade personerna presenteras med 

varken namn eller ställning i livsmedelsbutikerna. Anledningen till det är för att vi endast 

var ute efter hur hela livsmedelsbutiken arbetar med eWOM på sociala medier. 

Personerna i fråga har endast gått med på att ge ut livsmedelsbutikernas namn och hålla 

deras egna namn anonyma då deras ställning hos livsmedelsbutikerna inte har någon 

betydelse för examensarbetets utgång. 

 

3.5 Urvalsprocess 

I examensarbetet har vi valt att vända oss till företag som använder de sociala medier vi 

vill undersöka väl och frekvent. För att hitta de här företagen har vi innan valet av företag 

sökt runt på de sociala medier vi valt ut, för att se om företagen är aktiva där och för att se 

om företagen använder dessa sociala medier väl och frekvent. De sociala medier vi har 

valt att tillämpa i examensarbetet är Instagram och Facebook. Vi har valt Instagram och 

Facebook för att det är de här sociala medierna som är mest använda i den bransch vi valt 

att undersöka.  

 



20 
 

Gällande val av företag tänkte vi först inrikta oss och välja modebranschen, men vi 

upplevde att det var svårt att få tag på en representant från den branschen. Vi kände att 

modebranschen var ett svårt område att nå och av den orsaken valde vi att inrikta oss på 

livsmedelsbranschen. Det här valet grundade sig främst på grund av att livsmedelsbutiker 

är väletablerade på de sociala medier vi vill åt och det finns också ett stort urval av 

livsmedelsbutiker som gör det lättare att hantera bortfall. Vi har även genom våra tidigare 

uppsatser upplevt att livsmedelsbutiker gärna ställer upp vid intervjuer. Inom 

livsmedelsbranschen finns både stora och mindre butiker som använder sociala medier 

som ett kommunikationsverktyg för att nå ut till sina konsumenter och marknadsföra sig. 

Vi har valt att vända oss till de livsmedelsbutiker vi fann genom en sökning som använde 

Facebook och Instagram väl och frekvent. Livsmedelsbutikerna var av både små och stor 

storlek. Angående representanter från livsmedelsbutikerna har vi ringt och bett om att få 

intervjua personen som var mest insatt i deras arbete med sociala medier. Där av har vi 

intervjuat personer av olika ställning i nästan varje livsmedelsbutik. 

 

3.6 Analys av data 

För att kunna analysera det material som samlats in genom undersökningen har en av 

Bryman och Bell (2013) presenterade tillvägagångssätt vid analysering att tillämpas. 

Tillvägagångssättet är grundad teori och det är den absolut vanligaste ansatsen som 

används vid analys av kvalitativ data. Grundad teori är när författarna växelvis under 

forskningsprocessens gång, stannar upp och analyserar den data som samlats in. Att 

använda grundad teori ansåg vi var lämpligt då vi kunde hålla fokus på det som är viktigt 

under arbetes gång. Det här har vi gjort genom att ständigt diskuterat vad som är viktigt 

att ha med från intervjuerna samt hela tiden läst examensarbetet för att kunna ta bort 

irrelevanta delar. 

 

För att kunna analysera allt insamlat material har vi efter varje intervju transkriberat 

intervjuerna. Det innebär att efter intervjuerna skrivs allt som sägs i intervjuerna ner 

(Alvehus, 2014; Bryman och Bell, 2013). Det här genomförde vi för att vi var 

intresserade av vad den intervjuade personen sa och hur personen sa det. Det här har vi 

tillämpat och utfört, då vi ansåg att det var lätt att glömma av hur intervjun gick till, små 

detaljer kunde falla bort om allt inte skrivs ner direkt. Det fanns även en chans att utan 

transkribering skulle viktigt material försvinna. Det underlättade för vidare arbete i 

examensarbetet, då vi hade allt material nedskrivet istället för att behöva lyssna på 
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intervjuerna om igen. Det underlättade även analyseringen av empirin då vi kunde skriva 

ner sådant som kändes relevant att ta upp och sådant som gick att koppla till den 

teoretiska referensramen. Det här materialet har även representanten fått ta del av om 

intresset funnits. 

 

3.7 Metodkritik 

Examensarbetet har utformats utifrån en kvalitativ forskningsmetod där tio intervjuer har 

genomförts. Anledningen till att en kvalitativ studie valdes var på grund av att vi ville 

finna en koppling mellan forskning och verklighet. Genom intervjuer i en kvalitativ 

forskningsmetod var det möjligt. Av den anledningen ansåg vi att den här metoden var 

mest lämplig för vår undersökning. 

 

Om examensarbetet skulle genomföras igen skulle valet av forskningsmetod varit 

annorlunda. Genom en kvalitativ metod hade vi ingen möjlighet att dra en generell 

slutsats och hade vi istället tillämpat en kvantitativ metod skulle det varit lättare. Genom 

att tillämpa en kvantitativ metod hade vi även haft en möjlighet att nå ett bredare 

perspektiv eftersom vi hade kunnat ställa preciserade frågeställningar genom till exempel 

en enkät och dessutom inte enbart till företag men även till konsumenter. Om en 

kvantitativ metod hade genomförts hade det då tillfört arbetet en bredare förståelse 

eftersom att ett konsumentperspektiv kunde tagit hänsyn till. Det skulle också bidra med 

en djupare förståelse på grund av att vi hade kunnat jämföra de två perspektiven och 

representanternas gensvar med varandra. 

 

Efter att examensarbetet genomförts har vi insett att det finns en del brister och svagheter 

i vår undersökning. De brister och svagheter som framhävs är bland annat att vi endast 

har tagit hänsyn till ett perspektiv i vår undersökning. Vi valde att se utifrån 

livsmedelsbutiker (företag) och deras perspektiv och det har medfört att endast ett smalt 

område har undersökts. Livsmedelsbutiker har dessutom fått en möjlighet till att kunna 

framställa sig på vilket sätt de vill. Det har även medfört att empirin måste ses utifrån ett 

mer kritiskt synsätt då det är anses vara lättare att neutralisera eftersom livsmedelsbutiker 

kan få deras svar på intervjufrågorna att framstå som sanningar och självklarheter 

(Alvehus, 2014). Det här valet av metod har också medfört livsmedelsbutikerna en 

möjlighet att kunna framställa sig och få oss att tro att det arbetar mer med eWOM än vad 

de kanske egentligen gör. Det här är också något som hade kunnat ta hänsyn till om vi 
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hade valt en annan form av metod, som exempelvis en kvantitativ forskningsmetod med 

observation som undersökningsform. Att bara välja livsmedelsbutiker anses också som en 

svaghet i vår undersökning då det endast är en bransch av många som arbetar med 

eWOM och den förståelse och slutsats vi har nått, leder också till att den är mindre 

användbar. Hade vi varit bredare i vårt arbete och intervjuat flera olika branscher hade vi 

kunnat dra en större slutsats som fler företag hade kunnat ta lärdom av. En annan brist 

och svaghet i vårt arbete är att många av intervjuerna genomfördes vi var för sig. Att vi 

gjorde det här kan vara en av orsakerna till mindre empiriskt material och en smalare 

förståelse av livsmedelsbutikernas arbete med eWOM. Om vi hade insett det här från 

början hade inte heller bortfallet i empirin tillkommit, då vi hade haft en möjlighet till att 

spela in intervjun på fler än ett föremål. En till brist som går att finna i intervjuerna och i 

empirin är att vi först hade tänkt att tillämpa en intervjuguide som vi i slutändan tog bort. 

Hade den fortfarande präglat intervjuerna hade det eventuellt medfört bättre och enklare 

svar att ta hänsyn till i empirin. 

 

Den största bristen och svagheten i vårt arbete är att vår undersökning grundar sig i hur 

konsumenter sprider eWOM och om det påverkar företag inom livsmedelsbranschen samt 

hur de hanterar den här påverkan. Den stora bristen är att vårt examensarbete handlar om 

konsumenter, men undersökningen gjordes utifrån ett företagsperspektiv. Hade 

examensarbetet genomförts igen skulle Dichters (1966) motivationsteori om hur 

konsumenter sprider eWOM, utgjort en större grund. Det här hade bidragit 

examensarbetet med ett större perspektiv, där även konsumenterna hade fått delta och 

berätta varför de sprider eWOM. De hade också fått berätta hur de tror det här påverkar 

företagen och hur de vill sina åsikter och respons ska besvaras. Att inte ta hänsyn till 

konsumentperspektivet har bidragit med att det som examensarbetet egentligen handlade 

om, inte har varit i fokus och på det sättet medför det en brist som bör ta till hänsyn till 

om undersökningen skulle genomföras igen. 

 

Det går också att finna brister och svagheter i vår teoretiska referensram på grund av de 

vetenskapliga artiklar vi valt att grundat vår undersökning på. De vetenskapliga artiklarna 

tar främst ställning till det konsumentperspektiv vi valt att bortsett från. För att få den 

djupare förståelsen om examensarbetet skulle göras igen, behövs mer forskning utifrån ett 

företagsperspektiv. 
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3.8 Studiens trovärdighet 

För att kunna påvisa trovärdighet genom examensarbetet har vi gjort undersökningen 

utifrån fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & 

Bell, 2013). Dessa fyra kriterier hävdas vara mer anpassbara på kvalitativa studier hävdar 

Bryman och Bell (2013) och därför ansåg vi att det var mest tillämpligt att anpassa i 

examensarbetet för att uppnå trovärdighet. För att påvisa tillförlitlighet har vi erbjudit alla 

representanter att ta en del av de transkriberade intervjuerna för att få ett trovärdigt 

resultat av intervjuerna som möjligt. Överförbarhet innebär och handlar om hur en 

undersökning kan överföras till en annan situation (Bryman & Bell, 2013). Det här 

uppnås genom att tydligt beskriva detaljer i hur undersökningen genomförts och valen 

som tagit oss dit, till exempel i urval under 3.7. För att kunna påvisa pålitlighet i 

examensarbetet presenteras alla våra metodval noggrant som gör det möjligt för 

granskare att följa vår process genom hela examensarbetet för att kunna genomföra en 

liknande studie. Genom att tydligt beskriva hur vi gått tillväga kan även studien anses 

trovärdig och pålitlig. Bekräftelse är det sista kriteriet och innebär att undersökningen ska 

ha utförts i god tro. Inga personliga värderingar ska ha präglats i arbetet samt skett genom 

neutralisering (Bryman & Bell, 2013). Det här gjorde vi genom att transkribera 

intervjuerna och genom att skriva examensarbetet utifrån ett normativt synsätt. Förutom 

dessa fyra kriterier är det viktigt att uppnå äkthet i examensarbetet och det har vi uppnått 

genom att tydligt beskriva våra steg genom hela examensarbetet för att någon senare ska 

kunna granska och göra om samma undersökning igen utan stora åtskilda svar. 

 

4. Empiri 

Kapitlet presenterar examensarbetets empiriska undersökning. Empirin består av tio 

genomförda intervjuer med representanter från olika livsmedelsbutiker som verkar inom 

Västra Götalands län. Huvudfokus var att undersöka om livsmedelsbutikerna påverkas av 

den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier och hur de kan gå tillväga för att 

hantera konsekvenser som kan uppstå. Intervjuerna består av 20 frågor som varje 

representant har fått svara på. För att göra empirin mer lättläst presenteras det mest 

betydelsefulla från varje intervju. Alla intervjufrågor finns bifogade i bilaga. 
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4.1 Intervju 1 - ICA Nära Ljung 

ICA Nära Ljung har valt att arbeta med Facebook och Instagram främst för att det är 

gratis och för att det når ut till många människor på kort tid. De tycker att det ger mer 

effekt än vad till exempel direktreklam i lokalblad ger, som man dessutom måste betala 

för. De använder sociala medier främst för att kunna få en personlig kommunikation med 

konsumenterna genom att använda humor. ICA Nära Ljung arbetar mycket med deras 

sociala medier. Varje vecka ska inlägg läggas upp och helst var och varannan dag. Istället 

för att betala ICAs huvudkontor för att få en generell reklam på deras Facebook har de 

valt att självständigt arbeta med Facebook genom personliga inlägg anpassade efter just 

deras livsmedelsbutik och personal. Det här gör de främst för att kunna vara personliga. 

Livsmedelsbutiken i sig är väldigt liten och genom sociala medier får de en bättre relation 

med konsumenterna. Livsmedelsbutiken får övervägande positiv respons. De arbetar och 

övervakar ständigt deras sociala medier för att svara på konsumenternas respons. 

Representanten från ICA Nära Ljung tror att konsumenterna tar åt sig av det som skrivs 

på sociala medier och sprider det vidare främst för att det är roligt. Livsmedelsbutiken har 

förstått att negativ eWOM lika lätt kan spridas som positiv eWOM och därför tar de alltid 

hänsyn till vad som bör marknadsföras på Facebook och Instagram -“Vi skulle till 

exempel inte marknadsföra ICA Basic kycklingfilé från Danmark om vi skulle ha 

extrapris på det. För att vi vill slippa konsumenternas reaktioner. Vi säljer det men det är 

inget vi står bakom”. Sa representanten från ICA Nära Ljung. 

ICA Nära Ljung bekräftar att de påverkas av den eWOM som sprids. De påverkas genom 

att de fått en bättre kundkontakt och kommunikation med konsumenterna genom deras 

sociala medier. Det har även lett till ett bättre kundflöde till butiken. ICA Nära Ljung har 

som mål att bli Sveriges socialaste butik och har genom deras sociala medier blivit en 

slags utflyktsort som konsumenter runt om Västra Götaland åker till för att de sett deras 

inlägg. De arbetar med sina sociala medier på ett generellt sätt som ska fungera för alla 

konsumenter. När livsmedelsbutiken får positiv respons och negativ kritik tar de vara på 

det. Positiv respons tar de åt sig och sprider vidare till personalen medan negativ kritik 

fångas upp och arbetas vidare med. Främst genom att tillgodose den missnöjde 

konsumenten. De arbetar också vidare med den negativa kritiken efteråt för att förhindra 

att samma misstag sker igen, till exempel om de får ett klagomål om en dålig sallad tar de 

vidare de till fruktansvarig. 
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4.2 Intervju 2 - ICA Maxi Alingsås 

ICA Maxi Alingsås arbetar med Facebook och Instagram för att nå ut snabbt till många 

människor för en billig peng och de vill vara och synas där konsumenterna är. Facebook 

och Instagram är effektiva kanaler där de kan vara väldigt personliga och få en bra 

spridning på ett enkelt sätt. Representanten förklarar att för ett år sedan skaffade de 

sociala medier för alla andra hade det, men nu har det blivit att de arbetar med det på ett 

helt annat sätt än tidigare. Representanten och en till person arbetar med deras sociala 

medier men även några andra har behörighet, framför allt till Facebook. Där de arbetar 

med att besvara konsumenterna, följa upp svar och kommentera konsumenternas inlägg 

eftersom konsumenter kan göra inlägg eller skriva en kommentar dygnet runt. Ica Maxi 

Alingsås får både positiv respons, neutral och negativ kritik. Förut fick ICA Maxi 

Alingsås nästan allting från konsumenter på brev eller mail men nu kommer det istället 

genom Facebook. Positiv respons låter de vara medan negativa synpunkter bemöter de 

genom att svara på synpunkten och följa upp det men även andra konsumenter kan 

bemöta negativ kritik åt dem. Representanten tror att det uppmärksammas mer när det är 

negativt och det är även lätt för konsumenten att ha starka åsikter bakom en skärm. 

 

ICA Maxi Alingsås är ganska selektiva på vad de lägger ut och inte på sociala medier. 

Humor och att det kan vara känslomässigt, tror representanten motiverar konsumenter att 

dela med sig av deras åsikter på internet. Representanten tror att konsumenter tar åt sig av 

positiv respons mer än negativ kritik eller neutral och de blir påverkade i deras vardagliga 

jobb av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier - ”Vi ser ju vad kunderna 

har för önskemål i vårt sortiment så vi påverkas ju i vårt vardagliga jobb skulle jag 

säga”.  De påverkas på det sätt att de ser vad som blir positivt bemött och som delas 

mycket gentemot sådant som inte blir det och då kan de överväga att inte kommunicera 

det mer. Recensioner är ICA Maxi Alingsås lite dåliga på att bemöta och de är inte heller 

helt hundra på hur de ska bemöta det. ”Nu recenserade kunden en etta på Facebook och 

tycker vi är dåliga eller skriver att det är den sämsta butiken, hur ska vi bemöta det?” 

Representanten förklarar att om konsumenten inte skriver varför de tycker något gör det 

svårt för dem att bemöta det, men de flesta inlägg och meddelanden möter 

livsmedelsbutiken så gott som det går. Om livsmedelsbutiken inte bemöter inlägg eller 

meddelanden kan konsumenten bli irriterad och för att undvika att det sker försöker 

livsmedelsbutiken svara så snabbt som möjligt. ICA Maxi Alingsås vänder sig till många 

olika konsumenter och har inte riktade inlägg för att möta upp individuella behov hos 
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konsumenterna. Däremot vänder sig livsmedelsbutiken till olika kunder beroende på om 

de använder Facebook eller Instagram. Facebook är mer personligt medan Instagram är 

det produktbilder eller bilder på nyheter i sortimentet. 

 

4.3 Intervju 3 - ICA Maxi Skövde 

Att arbeta med sociala medier som Facebook och Instagram gör ICA Maxi Skövde främst 

för att det är stora kanaler som når många människor. Det är också viktigt för dem att 

nämna att det är gratis. ICA Maxi Skövde har utvecklats mycket inom sina sociala medier 

att de numera nästan endast arbetar med den formen av reklam, förutom deras 

återkommande veckoblad. ICA Maxi Skövde är en väldigt stor livsmedelsbutik med 

mycket personal och därför jobbar de mycket med sociala medier för att personifiera 

livsmedelsbutiken. De vill att konsumenterna ska lära känna personalen som arbetar där 

och jobbar därför oftast med inlägg som är personliga. De vill inte endast göra en produkt 

och prisbild, utan har som standard att på Facebook ska alltid en personal vara med på 

bild. Allt för att konsumenterna ska kunna komma in till den stora livsmedelsbutiken och 

få den positiva upplevelsen och det personliga mötet som många vill. Den respons de får 

tillbaka av konsumenterna övervakar de dagligen. De arbetar mycket med att svara på 

konsumenternas meddelanden och kommentarer och har en svarstid på deras Facebook på 

bara femton minuter. Därutöver arbetar de också med respons på ett sätt som särskiljer 

sig, de undersöker vad konsumenter taggar dem i för att kunna se om det är positivt eller 

negativt. De hade till exempel en gång blivit taggad på Instagram där en kvinna hade lagt 

upp en bild på en specialbeställd tårta, där hon uttryckte sig hur dåliga de var. Då tog ICA 

Maxi Skövde tag i problemet, svarade på inlägget och gav kvinnan kompensation genom 

en ny tårta och pengarna tillbaka. Det här gjorde de för att visa att de kan stå för sina 

misstag och det resulterade i att livsmedelsbutiken fick bra respons tillbaka av både 

kvinnan och andra konsumenter som gillade deras inlägg. - ”Vi tar ju det här med rykte 

på Instagram och Facebook, att det ska skrivas gott om oss, på stort allvar för att det 

säger mycket om butiken”. Sa representanten från ICA Maxi Skövde. 

 

Den kritik och respons livsmedelsbutiken får är av både positiv och negativ karaktär och 

det kan även vara neutral. Representanten från ICA Maxi Skövde berättar att det är främst 

positiv respons de får men att den negativa kritiken tar mer av deras uppmärksamhet då 

de vill jobba med de synpunkterna för att bli bättre. ICA Maxi Skövde menar att de lär 

sig av konsumenterna och det är de som i slutändan gör de till en bättre livsmedelsbutik. 
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Att inte få någon kritik, åsikter eller respons som upplevs som negativ, då det ger 

möjligheter till att utvecklas och göra bättre ifrån sig till nästa gång. ICA Maxi Skövde 

tror konsumenter tar åt sig olika av positiva och negativa inlägg. Representanten menar 

att det beror på hur konsumenten är som person och vilken inställning de har till 

livsmedelsbutiken sedan innan. De tror konsumenter främst delar och sprider eWOM för 

den upplevelsen de får i livsmedelsbutiken, som incidenten med en tårta, för de ville visa 

och varna andra. ICA Maxi Skövde är ett tydligt exempel på en livsmedelsbutik som 

påverkas av den eWOM som sprids, just för att de valt att arbeta med sina sociala medier 

på ett intensivt sätt. De har ett motto - Skaraborgs bästa kundbemötande och genom 

konsumenternas åsikter och kommentarer på både Facebook och Instagram får de den 

kritik och respons de behöver för att kunna arbeta mot sitt mål. 

 

4.4 Intervju 4 - ICA Kvantum Vara 

Att arbeta med sociala medier är fortfarande nytt för ICA Kvantum Vara. De har arbetat 

med deras sociala medier ungefär i ett år men är fortfarande i en pågående process att lära 

sig hantera det på ett korrekt sätt. De arbetar med det för att det är gratis och det når alla 

deras målgrupper, äldre som yngre. För att de är ganska nya på sociala medier har de gått 

en utbildning inom webbkommunikation för att lära sig hur de ska arbeta med det. I 

dagens läge arbetar de främst med att lägga upp inlägg, helst flera gånger i veckan. ICA 

Kvantum Vara arbetar också med att svara på konsumenternas positiva och negativa 

respons och kritik. – ”Ja vi är flera stycken här som jobbar med det, det ska inte gå flera 

dagar utan vi ska ha koll hela tiden.” Sa representanten från ICA Kvantum Vara. De får 

främst positiv respons men kommer det fram något negativt ser de till att arbeta vidare 

med det. Ett exempel var en konsument som hade skrivit på deras Facebook att de hade 

dåligt kundbemötande, då beklagade de konsumenten genom ett svar på Facebook och 

tog det vidare till sin interna sida där de bad alla i personalen tänka på hur ett bra 

kundbemötande ska vara. ICA Kvantum Vara tror att konsumenterna tar åt sig mer av 

negativ kritik och därför vill de gärna ta till sig den för att kunna ställa saker tillrätta 

innan det sprids vidare. Representanten tror att konsumenterna sprider vidare eWOM om 

deras livsmedelsbutik på grund av själva upplevelsen. Konsumenterna vill till exempel 

varna andra att inte råka ut för samma sak eller så vill konsumenten berätta hur bra 

upplevelse det var. De påverkas av den eWOM som sprids på sätt som ökad försäljning 

och bättre kundkommunikation, genom konsumenternas åsikter och kommentarer får de 

en chans till att bli till det bättre. Representanten hävdade också att vissa konsumenter 
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tycker det är lättare att skriva en kommentar på Facebook eller Instagram än att ta det 

direkt med personalen, det gör det ännu viktigare för de att fortsätta arbeta med sociala 

medier. 

 

4.5 Intervju 5 - Hemköp Frölunda Torg 

Hemköp Frölunda Torg har inte en egen Facebook-sida utan Hemköp har centralt en 

Facebook för alla livsmedelsbutiker. Hemköp Frölunda Torg använder därför bara 

Instagram och de använder Instagram för att det är ett sätt att nå ut till konsumenterna 

med sådant som händer i butiken, nyheter i varusortimentet och uppmärksamma tillfälliga 

priser. De lägger ut nyheter och händelser nästan varje dag. Representanten från Hemköp 

Frölunda Torg säger att de bemöter och svarar på inlägg men det beror också på vad det 

är för inlägg. Frågor om varor från konsumenter svarar de på. Av den negativa kritik, 

neutrala och positiva respons som konsumenter ger får butiken till 99,9% enbart positiv 

respons. Representanten tror att det kan bero på att är många visningar på deras inlägg 

och det är på sådant som konsumenterna efterfrågar. 

 

Representanten från Hemköp Frölunda Torg säger att det är svårt att säga hur 

konsumenterna tar till sig det som skrivs på Instagram och Facebook eftersom det finns 

ingen mätning på det och för att butiken inte har en egen Facebook-sida. Vad som 

motiverar konsumenter att dela med sig av sina åsikter på internet tror representanten att 

det beror helt på vad det är för händelse eller vad det handlar om. Representanten tror att 

om varje affär skulle ha en egen Facebook och gå in diskussioner skulle press uppstå. Att 

ha en talesman som tar sådana diskussioner som kan förekomma och som kan bli väldigt 

fel i dessa forum är bättre anser representanten. Om kunderna tar åt sig mer av negativ 

kritik än positiv och neutral respons säger representanten att det är svårt att svara på och 

det beror helt på vad det är för mottagare av budskapet. Hemköp Frölunda Torg har aldrig 

blivit taggade på Instagram eller Facebook och representanten säger att det är svårt att 

säga om de blir påverkade eller inte av den eWOM som konsumenter sprider. Hemköp 

Frölunda Torg har ett stort kundflöde och uppemot 6000 konsumenter som handlar varje 

dag och därför går det inte att bli personlig.  Det finns också en del människor som 

kommer tidigt på morgonen och de känner de igen förklarar representanten. På grund av 

det här försöker livsmedelsbutiken bli personlig på ett annat sätt, till exempel genom att 

lägga upp en bild på en medarbetare som erbjuder något i en viss avdelning. Om Hemköp 

Frölunda Torg inte hade bemött konsumenternas respons och kritik tror representanten att 
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konsumenterna hade uppfattat det som att vi inte bryr oss. Instagram har bidragit till 

Hemköp Frölunda Torg med lönsamhet genom att människor åker dit för att de vet om att 

specifika varor finns där. – ”Ja vi har nästan dubblat försäljningen på de speciella 

avdelningarna” Sa representanten från Hemköp. 

 

4.6 Intervju 6 - ICA Focus 

ICA Focus håller med de andra livsmedelsbutikerna och de arbetar med sociala medier 

för det är gratis och för att det når en stor målgrupp. De arbetar främst med Instagram 

men har planer att även utveckla deras Facebook. De arbetar med att lägga upp inlägg 

men även med att svara på konsumenters inlägg och meddelanden båda på Facebook och 

Instagram. De bevakar ständigt responsen de får och har en konsument gett ett dåligt 

betyg på Facebook försöker de möta upp och fråga varför, för att kunna ta del av kritiken 

och för att kunna förbättra sig. Livsmedelsbutiken får främst positiv respons och skulle de 

få negativ kritik någon gång upplever de att det främst har och göra med ett missförstånd 

de snabbt rättar till. ICA Focus tror att konsumenterna tar åt sig mycket av det negativa 

som skrivs, därför är de väldigt noga med att kommentera och visa konsumenterna att de 

tar ansvar för deras handlingar om något fel har skett. Representanten tror att 

konsumenter väljer att dela med sig av deras upplevelser på sociala medier för att det är 

lättillgängligt. De påstår också att de lär sig av konsumenterna och att de tror när 

konsumenterna får deras respons mer på “riktigt” om de får det i skrift än tal. Till 

exempel om de ber personalen ta in en viss vara, upplevs det mer trovärdigt om de skriver 

vi tar in den, än om det sägs på plats i butiken. ICA Focus är också en av 

livsmedelsbutikerna som påstår att konsumenter tar åt sig av negativ, positiv eller neutral 

respons och åsikter men responsen är beroende på hur de är som person. Det som avgör 

är också vad konsumenterna har för inställning till livsmedelsbutiken och personalen 

sedan innan. 

 

ICA Focus påverkas mycket av deras arbete med sociala medier. På Facebook kan det 

vara svårt att följa upp men representanten påstår att den spridning leder till att fler 

konsumenter som inte visste om ICA Focus kanske handlar därför att de har sett ett 

inlägg. ICA Focus har ett rykte att de är en dyr butik med ett väldigt brett sortiment. 

Genom att använda sig av sociala medier vill de nå ut till konsumenterna om att de har ett 

pris som många butiker har, men att de erbjuder specialprodukter som är dyrare. De följer 

upp klagomål och respons, antingen genom att endast svara på konsumenternas 
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kommentarer eller om det krävs, ta det vidare till ansvarig avdelning. – ”Det är inte för 

att ifrågasätta kunden utan det är mer för att vi vill veta vad vi kan göra för att det ska bli 

bättre”. Sa representanten från ICA Focus. 

 

4.7 Intervju 7 - ICA Citybutikerna 

ICA Citybutikerna består av fyra livsmedelsbutiker runt om Borås. Livsmedelsbutikerna 

har alla varsin Instagram men har en gemensam Facebooksida. Citybutikerna använder 

sig och arbetar med sociala medier Instagram och Facebook för att kunna skapa en dialog 

med konsumenten. Den upplevda dialogen skapas främst på Facebook och de arbetar med 

Facebook på det sättet för det upplever de som enklare än om konsumenterna till exempel 

skulle behöva maila om klagomål eller önskemål. Det skapar en tvåvägskommunikation 

som är lättillgänglig för båda parter. Instagram arbetar de med för det känns snabbare än 

Facebook och det är lätt att lägga upp en bild och det ger en chans att inspirera 

konsumenterna på ett annat sätt. Till exempel med en bild på en maträtt med ett recept i 

texten. Då samtliga fyra livsmedelsbutiker har en gemensam Facebook menar 

representanten att det kan bli lite stökigt bland kommentarerna. De får ofta fråga 

konsumenterna vilken livsmedelsbutik de handlar i, om konsumenten skriver en 

kommentar, men ICA Citybutikerna har trots det valt att behålla uppläggningen. De 

övervakar svaren och kommentarerna så gott de kan. De har en ansvarig för deras sociala 

medier i varje butik och en som sitter på deras huvudkontor som ständigt kan svara om 

något kommer upp. Citybutikerna får båda negativ, positiv och neutral kritik och respons. 

– ”Vi är inte rädda för att få kritik för då får vi chansen att förbättra oss” sa 

representanten från Citybutikerna. De tycker att genom konsumenternas kommentarer 

kan de lära sig och bli till bättre livsmedelsbutik och de ser hellre att konsumenterna delar 

med sig av deras klagomål och kritik för då får det chansen att visa att det tar åt sig av 

den eWOM som konsumenterna sprider. 

 

Citybutikerna tror att inställningen som konsumenterna har till livsmedelsbutiken sedan 

innan spelar en stor roll i om hur de tar till sig den negativa, neutrala eller positiva kritik 

de ser på sociala medier, men det är också annorlunda person till person. De tror att det 

som motiverar konsumenterna till att sprida den eWOM som de gör är för att undervisa 

sin omgivning eller tipsa om vad just deras livsmedelsbutik har. De påverkas av den 

eWOM som sprids beroende på hur den sprids. Under semmeldagen hade de bra 

spridning som resulterade i en ökad försäljning av semlor, men det kunde också leda till 
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negativ kritik då konsumenterna trodde att det skulle finnas semlor mellan 07-23 som var 

svårt att leverera. Men i det stora hela påstår Citybutikerna att det påverkas av den 

eWOM som sprids genom både bättre kundkommunikation och image. Det har de skapat 

genom sina sociala medier, ett bra exempel varför de valt att arbeta sina sociala medier är 

för att skapa en personlig kommunikation. Till exempel genom att lägga upp bilder på 

personalen kan konsumenterna knyta an till någon. Den eWOM som konsumenterna 

sprider ser de som positivt då de får en chans att förbättra sig, kommer ett klagomål in 

svarar de på kommentaren och tar det ner till ansvarig avdelning. Ett exempel var när 

livsmedelsbutiken fick en bild på en av matlådorna de sålt med bränd korv, där de valde 

att svara på konsumentens kommentar på Facebook genom att beklaga och be hen 

komma in för kompensation. Det inlägget och svaret gillades senare av flera konsumenter 

som representanten påstår är jättebra reklam för dem, även om det började på ett negativt 

sätt så fick det en positiv utgång. 

 

4.8 Intervju 8 - ICA Maxi Partille 

ICA Maxi Partille väljer att arbeta med Facebook och Instagram för att stora delar av 

deras kundgrupper befinner sig på sociala medier och för att det är väldigt 

kostnadseffektivt. Facebook används för relationsskapande medan Instagram används 

som produktinformation eller produktnyheter. Representanten bevakar dagligen 

responsen de får på deras sociala medier för att konsumenterna väljer att ställa frågor 

eller framföra klagomål på Facebook och Instagram jämfört med tidigare då konsumenten 

kontaktade livsmedelsbutiken via mail eller kom in i butiken. ICA Maxi Partille får både 

negativ kritik, neutral och positiv respons på Facebook och Instagram. Representanten 

tror att konsumenter påverkas starkt av det som sprids på sociala medier om de 

exempelvis läser en dålig recension på Facebook tar konsumenten till sig det. Att kunden 

är skyddad bakom en skärm tror representanten att det kan motivera konsumenten att dela 

med sig av sina åsikter på internet. 

 

Representanten tror att konsumenter inte tar åt sig mer av negativ kritik än positiv 

respons eller neutral respons eftersom konsumenter börjar att skala bort det och tar inte åt 

sig lika hårt som de tidigare har gjort. Det beror även på att negativ kritik genom eWOM 

är mycket vanligare nu och konsumenter påverkas därför inte lika lätt av det. Om ICA 

Maxi Partille får positiv eWOM påverkas de definitivt genom att representanten delar 

med sig till medarbetarna. Om det är negativ eWOM försöker butiken att se om det finns 
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något konkret i det negativa som de kan ta till sig och förbättra och handlar det om en 

specifik avdelning skapar de åtgärder i den avdelningen. ICA Maxi Partille var med om 

ett par år sedan att en konsument skrev att han hade blivit dåligt bemött och skulle vänta 

på personalen som hade bemött han dåligt utanför butiken. Den här händelsen blev till en 

polisanmälan. Det är mänskligt att göra fel och det är viktigt att förstå syftet varför en 

missnöjd konsument väljer att lägga ut det på sociala medier och det kanske handlar om 

att få bekräftelse till sig själv och få ut sin ilska på någonting förklarar representanten. 

Enligt representanten har eWOM bidragit till en bättre kommunikation. Det här beror på 

att representanten arbetar dygnet runt och kan alltid snabbt svara konsumenten och på så 

sätt kan livsmedelsbutiken undvika onödiga diskussioner och snabba svar gör 

konsumenten nöjd. 

 

Om representanten inte skulle svara på konsumenternas inlägg och meddelanden tror 

representanten att det skulle bli ännu mer irriterat och kan skapa en ilska hos 

konsumenterna. Representanten tror att konsekvenserna av att inte svara konsumenternas 

respons och kritik kan även bidra till att rykten kan fortsättas spridas, att 

livsmedelsbutiken kanske kan få mindre antal konsumenter och det kan leda till fler 

klagomål eftersom eWOM är kraftfullt. – ”Jag tror definitivt att skulle man inte bemöta 

negativ kritik på Facebook eller Instagram så tror jag att det absolut det kan ta en sväng 

åt det negativa hållet” Sa representanten från ICA Maxi Partille. Av den responsen som 

livsmedelsbutiken får genom eWOM på sociala medier samlar de inte in och 

sammanställer det på ett strukturerat sätt utan de går mer på känsla. Av konsumenternas 

recensioner på sociala medier så möter representanten exempelvis inte upp recensioner på 

Facebook för att det kan leda till en följd av diskussioner och för att låta konsumenten ha 

sin åsikt medan inlägg kommenterar de. Livsmedelsbutiken tar inte bort någonting utan 

låter allt ligga kvar. 

 

4.9 Intervju 9 - ICA Kvantum Munkebäck 

ICA Kvantum Munkebäck väljer att arbeta med Facebook och Instagram i huvudsak för 

att alla andra gör det och livsmedelsbutiken måste göra det för att vara en modern butik. 

När alla andra arbetar med sociala medier känns det viktigt att göra det och det är 

konstigt att välja bort det säger representanten. ICA Kvantum Munkebäck väljer även att 

arbeta med Facebook och Instagram för att det är en bra kommunikationsväg och det går 

ganska snabbt och enkelt att använda det och som kan generera lojala konsumenter. Av 
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Facebook och Instagram så väljer livsmedelsbutiken främst att arbeta med Facebook. 

Livsmedelsbutiken har använt Instagram mer förut men de ska nog ta tag i det igen. 

 

4.10 Intervju 10 - ICA Kvantum Lerum 

Livsmedelsbutiken ICA Kvantum Lerum arbetar med sociala medier såsom Facebook 

och Instagram främst för att de tycker det är ett roligt och för att det är ett väldigt bra sätt 

att marknadsföra sig på. Det når många människor och åldersgrupper. De har precis 

börjat arbeta mer intensivt med deras sociala medier där de även har flera 

Instagramkonton i själva livsmedelsbutiken såsom fiskavdelning och charken har en egen 

Instagram. De lägger ständigt upp inlägg och vill skapa en så positiv anda som möjligt. 

De arbetar inte bara med att lägga upp inlägg utan arbetar också dagligen med att svara 

på konsumenternas respons och kritik som uppstår på deras kanaler. ICA Kvantum 

Lerum får all typ av respons och kritik, både av negativ, positiv och neutral karaktär. 

– ”Det är verkligen allt men om man säger så här, man får ju oftast mer negativ kritik 

eller man ska egentligen kalla det positiv kritik för de kommer ju med förslag, vad vi kan 

förbättra och sådant” Sa representanten från ICA Kvantum Lerum. Representanten tror 

konsumenter tar åt sig mycket av det som skrivs på deras sociala medier och därför är det 

viktigt för att göra om negativt till positivt. Varför konsumenterna väljer att dela med sig 

av eWOM tror representanten från ICA Kvantum i Lerum är för att de vill ha en bättre 

livsmedelsbutik och med konsumenternas kommentarer kommer livsmedelsbutiken 

förbättras. 

 

ICA Kvantum Lerum påverkas såsom alla andra livsmedelsbutiker av den eWOM som 

sprids, då det hela tiden kan hjälpa de att bli till det bättre. Vid varje morgonmöte tar de 

sig därför tiden och diskuterar om det kommit upp något på deras Instagram eller 

Facebook som bör kollas upp eller fixas till. Ett exempel var att en konsument hade 

önskat osaltade jordnötter och under mötet kollade de då upp om det gick och ta in och 

därefter svarade de på konsumentens inlägg. På det sätt menar ICA Kvantum Lerum att 

genom konsumenter lära sig saker och på kan på det sättet bli en bättre livsmedelsbutik. 

Genom deras sociala medier kan de också bli mer personliga och inläggen när personalen 

är med är väldigt uppskattat av deras konsumenter. Sociala medier har bidragit för de 

med bättre kundkommunikation och förhoppningsvis lönsamhet, även om det är svårt att 

mäta vill livsmedelsbutiken gärna tro det. 
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4.11 Sammanfattning empiri 

Alla representanter från livsmedelsbutikerna förutom Hemköp Frölunda Torg och ICA 

Kvantum Munkebäck bekräftar att de påverkas av den eWOM som konsumenter sprider 

på sociala medier. De beskriver att de påverkas på sätt som kan ge de en förbättrad 

kundkommunikation, ett bättre kundflöde och mer effektivitet. Representanterna från 

Citybutikerna, ICA Kvantum Vara, ICA Maxi Alingsås och ICA Kvantum Lerum påstår 

också att utifrån konsumenternas respons och kritik kan de arbeta vidare med det här för 

att bli en bättre livsmedelsbutik. Gällande hanteringen av den eWOM som konsumenter 

sprider sociala medier arbetar livsmedelsbutikerna med den respons och kritik de tar emot 

på liknande sätt. Alla livsmedelsbutiker som finns med i empirin, förutom ICA 

Munkebäck som föll bort, påstår att de ständigt övervakar den respons och kritik de få ta 

emot. Samtliga livsmedelsbutiker arbetar med att hantera konsekvenserna och påverkan 

genom att ständigt övervaka och svara på konsumenternas kommentarer och åsikter. 

Finns det ett klagomål eller önskemål arbetar alla livsmedelsbutiker med att följa upp och 

tar det vidare till ansvarig avdelning om en sådan finns. 

 

Genom att sammanställa empirin betonas även tydliga tecken på likheter och skillnader 

mellan livsmedelsbutikerna. Livsmedelsbutikerna ICA Nära Ljung, ICA Maxi Skövde 

och ICA Focus arbetar med eWOM på sociala medier för att det är gratis och för att det 

når deras målgrupper på ett snabbt och enkelt sätt. Övriga livsmedelsbutiker påstår att de 

delvis arbetar med sociala medier för att det är gratis men det är inte den främsta faktorn 

som det är för de andra livsmedelsbutikerna. Den enda livsmedelsbutiken som svarar 

olikt varför de arbetar med sociala medier såsom Facebook och Instagram, är ICA 

Kvantum Munkebäck som arbetar med det för att alla andra livsmedelsbutiker gör det. 

 

5. Analys 

I det här kapitlet kommer en generell diskussion och en jämförelse mellan den teoretiska 

referensramen och den insamlade empirin presenteras.  

 

5.1 Påverkan av eWOM på sociala medier   

Sammanställningen av det empiriska material visar att åtta av tio livsmedelsbutiker själva 

påstår att de påverkas av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. 

Livsmedelsbutiken Hemköp Frölunda Torg bekräftar inte personligen i intervjun att deras 
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livsmedelsbutik påverkas av den eWOM som konsumenterna sprider. Däremot påstår 

ändå representanten att deras arbete med Instagram har bidragit livsmedelsbutiken med 

bättre kundflöde och med lönsamhet. Det här vill författarna påstå är en form av påverkan 

på grund av att det påverkar livsmedelsbutiken positivt genom bättre kundflöde och 

lönsamhet, som kan ses som en positiv påverkan av eWOM. De andra åtta 

livsmedelsbutikerna påstår i intervjuerna att de påverkas av den eWOM som konsumenter 

sprider på sociala medier. Livsmedelsbutikerna påverkas genom att konsumenternas 

åsikter och respons kan till exempel hjälpa livsmedelsbutikerna till en bättre 

kundkommunikation, bättre kundflöde och bättre effektivitet. Det här resulterar också i 

att livsmedelsbutikerna får direktkontakt med konsumenterna med högre hastighet och till 

lägre kostnader. Det här stämmer överens med vad Kaplan och Haenlein (2010) och Li et 

al. (2010) hävdar. De hävdar att arbeta med sociala medier ger företag bättre effektivitet 

och genom en högre hastighet kan de nå konsumenter till lägre kostnader. Numera har 

livsmedelsbutiker insett att arbeta med eWOM bidrar med fördelar då de kan nå ut till 

sina konsumenter genom ett marknadsföringsverktyg som är brett, billigt och som når en 

stor målgrupp. Baserat på det insamlade materialet vill författarna påstå att 

livsmedelsbutikerna har förstått det här eftersom genom att arbeta med sociala medier har 

de insett att det endast kan bidra med fördelar. Å andra sidan menar författarna att arbeta 

med sociala medier började som en trend som livsmedelsbutikerna följde, men att det 

sedan har utvecklats och fått dem att inse att arbeta med sociala medier är större än bara 

en trend. Hade livsmedelsbutikerna inte insett att arbeta med sociala medier skulle bidra 

med fördelar vill författarna hävda att de skulle gå miste om värdefull information. Den 

värdefulla information som de skulle gå miste om är till exempel konsumenternas åsikter 

om exempelvis sortiment som får livsmedelsbutikerna att utvecklas. Den här värdefulla 

informationen som livsmedelsbutikerna kan ta sig till och utveckla sig med kan vara 

mycket viktig. Briesch, Chintaqunta och Fox (2009) hävdar i deras studie att sortiment 

och produktutbud är bland de viktigaste för att en konsument ska välja en butik. Det här 

kan även dras likheter med den empiriska insamlingen som visar tydliga tecken på att 

sortiment präglat en stor roll i livsmedelsbutikernas arbete. Det är genom konsumenternas 

respons och åsikter de har fått en möjlighet till att förbättra sitt sortiment och på det sättet 

blivit en mer attraktiv livsmedelsbutik.  

 

Litvin et al. (2008) hävdar att sociala medier har skapat nya sätt för företag att nå 

slutkonsumenten som i sin tur leder till att företag kan förbättra sin effektivitet och 
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kommunikation. Det här överensstämmer med vad den empiriska undersökningen 

påvisar. Utifrån empiriska materialet kan det påvisas att samtliga livsmedelsbutikerna har 

förstått att den här typen av kommunikation är fördelaktigt för dem att arbeta med 

gentemot andra kommunikationsverktyg. Att arbeta med sociala medier är det mest 

effektiva sätt att nå sina konsumenter på jämfört med traditionella 

kommunikationsverktyg hävdar Kaplan och Haenlein (2010). Det här överensstämmer 

med vad samtliga livsmedelsbutiker påstår i den empiriska insamlingen. Exempelvis 

påstår ICA Maxi Skövde att de endast arbetar med den här typen av kommunikation 

utöver sitt veckoblad. Det här gör livsmedelsbutiken eftersom det är på sociala medier 

som deras konsumenter vill nås, finns och är aktiva. Däremot vill författarna påstå att 

livsmedelsbutiker också arbetar med sociala medier för att det är en trend som många 

butiker inom alla branscher ansluter sig till, som nämnts ovan. Författarna hävdar baserat 

på det insamlade material att livsmedelsbutikerna har insett att det är till deras fördel att 

arbeta med sociala medier då till exempel ICA Maxi Alingsås upplevt att ibland vill 

konsumenterna hellre skriva deras åsikter och respons på sociala medier istället för att ta 

det direkt med personalen. På så sätt får konsumenten skydd bakom en skärm och 

behöver inte agera i direktkontakt med livsmedelsbutiken. 

 

Undersökningen kan påvisa att fem representanter från livsmedelsbutikerna till och med 

påstår att utifrån konsumenternas respons, åsikter och kritik får de också en möjlighet att 

ta tillvara på den här informationen. Det här gör livsmedelsbutikerna i syfte för att kunna 

arbeta vidare med information för att bli en bättre livsmedelsbutik. Det här liknas med 

vad Parka och Lee (2009) hävdar, att samla in konsumenters åsikter och recensioner kan 

bidra med att företag kan bli bättre utifrån den feedback konsumenterna ger. Fem av tio 

livsmedelsbutiker påstår dessutom att det är utifrån konsumenternas respons och kritik 

kan de lära sig av deras misstag och förhindra att det inträffar igen. Det är även genom 

konsumenternas respons och kritik som livsmedelsbutikerna tar inspiration från till att 

förbättra sin livsmedelsbutik. Om livsmedelsbutikerna inte tar tillvara på konsumenternas 

respons och åsikter för att förbättra sin livsmedelsbutik, kan det bidra till en form av 

missnöje uppstår hos konsumenterna som ville ha till exempel ha en viss vara eller 

förändring i livsmedelsbutiken. Det här kan sedan leda till att konsumenterna sprider 

vidare negativ WOM/eWOM på grund av att livsmedelsbutiken inte tar hänsyn till deras 

önskemål. Det kan också bidra med att konsumenterna upplever att de inte känner att 

deras åsikter och respons spelar någon roll. Författarna antar därför att det är viktigt för 
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livsmedelsbutiker att ta till sig av konsumenternas åsikter och respons, på grund av att det 

är tack vare konsumenterna deras verksamhet går runt och utvecklas.  

 

5.2 Hantering av konsekvenserna och påverkan av eWOM 

Undersökningen påvisar att hantera konsekvenserna och påverkan av den eWOM som 

konsumenter sprider på sociala medier är viktigt. Nio av tio livsmedelsbutiker höll med 

om att det här måste de göra. Bortfallet är ICA Kvantum Munkebäck då den delen av 

intervjun föll bort. Resterande nio livsmedelsbutiker påstår att de ständigt övervakar den 

respons som konsumenter sprider på deras sociala medier. Det här gör de för att förhindra 

spridning och för att tillgodose missnöjda kunder. Det här kan liknas med vad Andersson 

(1998), Boyd och Ellison (2007) och Edosomwan et al. (2011) beskriver, att övervaka 

den responsen som konsumenter sprider på sociala medier är viktigt för att förhindra att 

andra konsumenter bildar samma negativa inställning vid negativ spridning. Utifrån den 

empiriska undersökningen går det också att se tecken på att en uppfattning av negativ 

spridning kan ske tvärtom, en konsument delar ett negativt inlägg som en annan 

konsument svarar på genom att försvara livsmedelsbutiken. Att konsumenter gör det här 

kan bero på vilken inställning konsumenten har till livsmedelsbutiken sedan innan och 

baserat på deras egna upplevelser. Det går att se tydligt i den empiriska intervjun med 

ICA Maxi Alingsås som berättade att ibland går även deras konsumenter in och bemöter 

negativ kritik åt dem. Det här vill författarna främst påstå bero på att konsumenter vill 

skydda den livsmedelsbutik där de handlar deras mat i och tycker om. De värnar om 

livsmedelsbutiken och vill möjligtvis förändra andra konsumenters syn på grund av att de 

inte överensstämmer med vad de själva tycker. 

 

Därmed bör livsmedelsbutikerna ständigt fortsätta övervaka konsumenternas spridningar 

på sociala medier. Det här stämmer överens med vad Stauss (2000) hävdar, att företag 

noggrant bör analysera, reagera och ta hand om den kritik som uppstår på sociala medier. 

Det är även viktigt för företag för att kunna behålla nuvarande konsumenter istället för att 

försöka anskaffa nya konsumenter, på grund av att det är betydligt dyrare att skapa en ny 

relation till en konsument än att behålla en befintlig relation till en konsument (Gee, 

Coates & Nicholson, 2008). Det här överensstämmer med vad den empiriska 

undersökningen visar. Exempelvis påstår ICA Maxi Partille att de måste svara på 

konsumenternas eWOM för att förhindra att en irritation uppstår bland nuvarande 

konsumenter som i slutändan kan leda till att de väljer att handla i en annan 
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livsmedelsbutik. Författarna hävdar även att de väljer att svara på konsumenternas inlägg 

för att behålla konsumenterna nöjda. Nöjda konsumenter sprider positiv eWOM/WOM 

om livsmedelsbutikerna och i slutändan är det den bästa marknadsföringen en 

livsmedelsbutik kan få. 

 

Det viktigaste som framkommit genom undersökningen för att livsmedelsbutikerna ska 

kunna hantera konsekvenserna och påverkan av eWOM är att svara på konsumenternas 

åsikter och respons på sociala medier. Det är också viktigt att livsmedelsbutikerna står för 

sina misstag och tillgodoser den missnöjde konsumenten genom att försöka svara snabbt 

på konsumentens åsikter och respons. Det här överensstämmer med vad Rapp et al. 

(2013) hävdar om att företag bör ha en dialog med konsumenterna, reagera omedelbart på 

klagomål och erbjuda skräddarsydda erbjudande vid missnöje. Park och Lee (2009) 

hävdar också att företag bör svara på konsumenternas åsikter och respons på grund av att 

negativ respons får mer uppmärksamhet. Rapp et al. (2013) och Parka och Lee (2009) 

studier kan dras likheter med vad som författarna har fått fram genom deras empiriska 

undersökning. Det är viktigt för livsmedelsbutiker att svara på konsumenternas åsikter 

och respons på grund av att det är den viktigaste åtgärden livsmedelsbutikerna kan 

tillämpa när det gäller att hantera konsekvenser och påverkan av eWOM. Om inte 

livsmedelsbutikerna besvarar konsumenternas åsikter och respons kan det bidra till mer 

irritation och en spridning av konsumenternas missnöje via eWOM på sociala medier. 

Författarna antar att livsmedelsbutikerna måste stå för sina misstag och tillgodose de 

missnöjda konsumenterna. Det här måste livsmedelsbutikerna göra för att förhindra att 

konsumenter upplever missnöje samt skapar en negativ inställning till livsmedelsbutiken. 

Det är också viktigt att visa konsumenterna att livsmedelsbutiken tar till sig av de åsikter 

och respons som sprids på deras sociala medier. Hade livsmedelsbutiker valt att se förbi 

det hade en irritation bildats både av den konsumenten som gör det negativa inlägget men 

även hos andra konsumenter, på grund av att livsmedelsbutiken inte står för de misstag de 

gjort. Det kan även få livsmedelsbutiken att framstå som nonchalanta. 

 

Det empiriska materialet visar att det inte är tillräckligt att livsmedelsbutikerna endast 

besvarar konsumenternas åsikter och respons på sociala medier, utan de behöver också ta 

tillvara på konsumenternas åsikter och respons för att kunna sprida det vidare till ansvarig 

avdelning i livsmedelsbutiken. Det här kan ses tydligt i den empiriska undersökningen 

med exemplet från ICA Maxi Skövde. När de gjorde fel med en tårtbeställning valde en 
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konsument att lägga upp en bild om det på sociala medier. Konsumentens intention var 

möjligtvis att dela med sig av sin negativa upplevelse till hennes vänner och följare på 

Instagram men på grund av att konsumenten väljer att göra det här på sociala medier kan 

dessutom främlingar eventuellt ta del av informationen. Därmed kan det leda till att andra 

konsumenter bildar samma negativa inställning som den missnöjde konsumenten. Det här 

stämmer överens återigen med Boyd och Ellison (2007) som hävdar att företag måste 

fånga upp konsumenternas åsikter och respons för att de inte ska sprida det vidare och 

bidra med negativ inställning hos andra konsumenter. Genom att livsmedelsbutikerna 

även tar det vidare till ansvarig avdelning kan de även förhindra att samma misstag 

inträffar igen. Anledningen till att författarna påstår att ICA Maxi Skövde agerar på 

samma sätt som ovanstående studie, beror främst på att det är naturligt för människor att 

ta till sig av negativa åsikter och respons för att vilja förbättras. Å andra sidan kan det 

också bero på att det var en stor händelse och situation som skulle kunna leda till att 

konsumenter slutade köpa tårta i deras livsmedelsbutik ocht bildar en negativ inställning 

till dem. ICA Maxi Skövde hanterade konsekvensen genom att ta det vidare till ansvarig 

avdelning som en åtgärd för att förhindra att samma misstag inte ska ske igen. 

  

eWOM är mer inflytelserik än traditionell WOM för att det når en större mängd 

människor och konsumenter (Li, Lin & Lai, 2010). Att arbeta med eWOM hävdas vara 

den mest inflytelserika formen av kommunikation (Haywood, 1989; Buttle, 2011). Att 

arbeta med sociala medier anses vara fördelaktigt då ger är en större möjlighet till företag 

att övervinna konsumenter till ett billigt pris (Trusov, Bucklin och Pauwels, 2009). De 

ovan nämnda studierna (Buttle, 2011; Haywood; 1989; Li, Lin Lai, 2010; Trusov, 

Bucklin och Pauwels, 2009) överensstämmer med vad som har framkommit genom den 

empiriska undersökningen. Författarna kan genom den empiriska undersökningen påvisa 

att nio av tio livsmedelsbutiker marknadsför sig på Facebook och Instagram för att det är 

påstås vara fördelaktigt på grund av att de kan nå sina konsumenter på ett 

kostnadseffektivt sätt. Undersökningen visar att arbeta med den här formen av 

kommunikation gör livsmedelsbutikerna dels för att det kan göras för en betydligt mindre 

kostnad och dels för att det är där deras konsumenter interagerar. 

 

Dichter (1966) beskriver fyra anledningar till varför konsumenter sprider eWOM på 

sociala medier. Genom den empiriska undersökningen har endast en av delarna i studien 

kunnat tillämpas. Den främsta anledningen författarna har funnit i empirin till varför 
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konsumenter väljer att sprida eWOM är på grund av den upplevelse som beskrivs av 

Dichters övriga engagemang. Varför endast den här delen av Dichters teori har gått att 

tillämpa är på grund av att de intervjuade livsmedelsbutikerna främst har påstått att det är 

upplevelsen som konsumenten får i livsmedelsbutiken, är det som gör att de vill sprida 

eWOM om livsmedelsbutikerna. Det här kan bero på att upplevelsen är det mest centrala 

när det gäller att handla i en livsmedelsbutik. Det är inte alltid varorna som står i fokus 

utan hur upplevelsen kring det som hanteras. Till exempel som exemplet med 

Citybutikerna där konsumenten fick en matlåda med bränd korv, där handlade det främst 

om den brända korven men när konsumenten tillfredsställelse av livsmedelsbutiken med 

kompensation var det främst upplevelsen av den händelsen konsumenten verkade ta tycke 

om. Det handlade inte längre om den brända korven utan att konsumenten fick en negativ 

upplevelse men som ändrades tillbaka till positiv när konsumenten fick kompensation. 

Genom den här upplevelsen som konsumenterna upplever och sprider kan 

livsmedelsbutikerna bilda sig en förståelse om vad deras konsumenter uppskattar och 

inte. Till exempel påstod ICA Nära Ljung i deras intervju att de tror deras konsumenter 

sprider eWOM för på grund av att livsmedelsbutikens inlägg på sociala medier uppfattas 

som roliga. Det har resulterat i att ICA Nära Ljung alltid försöker få in humor i deras 

inlägg på sociala medier. Det gör de för att det skapar en upplevelse hos deras 

konsumenter som de gärna delar med sig av till andra. I den empiriska undersökningen 

framkommer det att genom att lära sig vad konsumenter uppskattar och inte, kan 

livsmedelsbutikerna skapa långsiktiga relationer med sina konsumenter. Det 

överensstämmer med ytterligare forskning av Coulter och Roggevan (2012) och 

Edosomwan et al. (2011) som hävdar att genom att tillgodose vad konsumenter 

uppskattar kan det skapas en långsiktig relation som gör det lättare för företag att hantera 

eventuella konsekvenser i framtiden. 

 

5.3 Skillnader, likheter och resultat av analys  

Sociala medier har kommit att spela en stor roll i dagens samhälle på grund av 

konsumenternas spridning av eWOM på sociala medier kan det kraftigt påverka företags 

rykte, försäljning samt överlevnad (Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011). 

Baserat på empiriska materialet kan författarna påvisa att livsmedelsbutiker påverkas av 

den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier men däremot inte i den 

omfattning som Kaplan och Haenlein (2010) och Kietzmann et al. (201l) hävdar. Det här 

beror delvis på att livsmedelsbutikerna som författarna intervjuat övervakar 
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konsumenternas spridning på sociala medier, de ser till att svara snabbt och de engagerar 

sig och därmed förhindrar livsmedelsbutikerna att de påverkas i den omfattningen. Hade 

livsmedelsbutikerna istället valt att ignorera negativ spridning skulle det möjligtvis kunna 

stämma överens med vad Kaplan och Haenlein (2010) och Kietzmann et al. (201l) 

hävdar. 

 

eWOM kan spridas i neutral, positiv och negativ form (Andersson, 1998). Brown et al. 

(2005) och Andersson (1998) hävdar att det är främst den positiva aspekten som företag 

vill åt. Det här stämmer inte överens med vad författarna kommit fram till baserat på den 

empiriska undersökningen. Till exempel påstår Citybutikerna att positiv eWOM är 

mindre användbart att arbeta med och de ser hellre att konsumenterna delar med sig av 

deras åsikter och respons gentemot positiv eWOM, eftersom negativ eWOM ger 

livsmedelsbutiken möjligheter att arbeta vidare med för att kunna bli en bättre 

livsmedelsbutik. Dessutom påstår ICA Nära Ljung, ICA Maxi Skövde, ICA Kvantum 

Vara och ICA Maxi Partille att de också arbetar vidare med konsumenternas synpunkter 

som konsumenter sprider på sociala medier via negativ eWOM. Livsmedelsbutikerna 

påstår att det inte är den positiva aspekten de helst vill åt utan det är snarare den positiva 

kritiken som ICA Kvantum Lerum påstår finns. Det här kan bero på att 

livsmedelsbutikerna endast kan tacka och ta emot positiv eWOM som konsumenter 

sprider på sociala medier samt föra det vidare till personalen. I och med det ger positiv 

eWOM inte livsmedelsbutikerna något konkret att arbeta med. Å andra sidan, att 

livsmedelsbutikerna vill ta del av negativ eWOM eller positiv kritik, kan bero på 

skillnaden mellan WOM och eWOM. Det är på grund av att WOM sker mellan 

människor där livsmedelsbutikerna inte får en möjlighet till att förbättra sig på samma 

sätt som de kan göra via eWOM. När konsumenter väljer att sprida deras åsikter och 

respons på sociala medier ger det livsmedelsbutikerna en möjlighet att svara på 

konsumentens inlägg och ställa deras missnöje tillrätta. Hade spridning endast skett 

genom traditionell WOM hade inte heller livsmedelsbutikerna haft samma möjlighet att 

göra något åt spridningen. Det här en tydlig skillnad på vad den här undersökningen 

påvisar gentemot Andersson (1998) och Brown et al. (2005) studier. När konsumenter 

sprider sina åsikter och respons via WOM vill företag åt den positiva aspekten men när 

konsumenter sprider eWOM vill livsmedelsbutikerna åt den positiva kritiken. Det här kan 

bero på att det är den negativa kritiken som livsmedelsbutikerna får först leder till att det 

istället uppfattas positiv respons, på grund av att konsumenter ser att livsmedelsbutikerna 
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tar sig till av den negativ kritik de sprider och förändrar livsmedelsbutiken utefter deras 

åsikter och respons. Å andra sidan har livsmedelsbutiker alltid något som de kan förbättra 

och därför kommer det alltid att finnas något konsumenterna kan lämna önskemål om och 

som gör eWOM till en ständig utveckling och ett arbete som livsmedelsbutikerna bör ta 

hänsyn till. 

 

Kim et al. (2016) och Reimer och Bekenstein (2016) hävdar att företag underskattar de 

riktiga fördelarna som arbeta med eWOM ger och de ser det endast som gratis 

marknadsföring. Det överensstämmer inte med vad som framkommit i den empiriska 

undersökningen. Det framgår att livsmedelsbutikerna som författarna intervjuat, inte 

underskattar de fördelarna som eWOM bidrar med, även om det är en process som 

fortfarande är i utveckling. Samtliga livsmedelsbutiker ser inte eWOM som gratis 

marknadsföring och det beror på att de arbetar med sociala medier för att det är det bästa 

sättet för dem att nå sina konsumenter på. Det har framkommit i undersökningen att 

livsmedelsbutikerna höll med om att det ser sociala medier som gratis marknadsföring 

men det är inte den bidragande faktorn till varför de arbetar med det.  

 

Livsmedelsbutikerna som intervjuades har nio av tio insett att det krävs mer arbete bakom 

varje inlägg. De arbetar med det här för att det bidrar med en bättre relation med 

konsumenterna på grund av att de skapar en öppen tvåvägskommunikation som 

Citybutikerna benämner det. Undersökningen kan påvisa att det är en utveckling och till 

exempel beskriver ICA Maxi Alingsås att endast för ett par år sedan anskaffade de 

sociala medierna för att alla andra hade det. Det är precis i den utvecklingen ICA 

Kvantum Munkebäck befinner sig. ICA Maxi Alingsås är ett tydligt exempel på hur 

arbete med eWOM kan utveckla en livsmedelsbutik. Därför kan författarna påvisa utifrån 

det insamlade materialet att storleken av livsmedelsbutiken i sig inte har en direkt 

påverkan, utan att det handlar om vilken nivå av utveckling av sociala medier 

livsmedelsbutikerna befinner sig i. Författarna menar trots allt att storleken i framtiden 

kan komma att spela roll om det i slutändan kommer att leda till att sociala medier bidrar 

livsmedelsbutiker med lönsamhet och därmed kommer storleken på livsmedelsbutikerna 

att spela roll. 

 

Livsmedelsbutikerna arbetade först med sociala medier på grund av de såg det som gratis 

marknadsföring som forskning ovanför beskriver det, men det har utvecklats och bidragit 
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livsmedelsbutikerna med mycket mer. Undersökningen påvisar att numera arbetar 

livsmedelsbutiker med sociala medier för att det når många konsumenter och det är 

genom deras åsikter och respons livsmedelsbutikerna kan påverkas och hantera 

information för att sedan kunna utvecklas till bättre livsmedelsbutiker. 

 

Att undersökningen i huvudsak har bidragit med många likheter den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen emellan hävdar författarna främst bero 

på att frågorna som ställdes i intervjuerna var utformade utifrån teoretiska referensramen. 

Att det framkom skillnader hävdar författarna kan bero på att livsmedelsbutiker är mer 

insatta i den här formen av arbete än vad tidigare forskning av Kim et al. (2016) och 

Reimer och Benkenstein (2016) har kommit fram till. Det skiljer endast ett år mellan 

författarnas undersökning och Kim et al. (2016) och Reimer och Benkenstein (2016) 

studier, men ändå har resultaten haft en betydande skillnad. Det kan bero på att sociala 

medier har utvecklats mer det senaste året som medför att livsmedelsbutikerna också har 

börjat arbeta mer inom det här området. På grund av sociala mediers utveckling har 

livsmedelsbutikerna insett att arbeta med Facebook och Instagram endast bidrar med 

fördelar utmärkande bättre effektivitet och kundkommunikation. Å andra sidan kan det 

skillnaden också bero på att de här undersökningarna utfördes utifrån olika metoder och 

genom olika perspektiv. Det kan också bero på att författarnas val av bransch hade en 

betydande del i resultatet eftersom livsmedelsbutiker är välutvecklade inom det här 

området. 

 

6. Slutsats 

Det här kapitlet presenterar examensarbetets slutsats som besvarar syftet och 

problemformuleringarna. Därefter presenteras även studiens bidrag och förslag till 

framtida forskning.  

6.1 Påverkan av eWOM på sociala medier  

– Påverkas livsmedelsbutiker av den eWOM konsumenterna sprider på sociala medier? 

Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod har författarna kommit fram till att 

livsmedelsbutiker har insett värdet av att arbeta med eWOM och hur de ska hantera 

konsekvenserna och påverkan. Undersökningens resultat påvisar att livsmedelsbutiker 

påverkas av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. Det gör 



44 
 

livsmedelsbutikerna för att om de inte tar hänsyn och hanterar konsekvenserna av 

konsumenters spridningar kan det bli negativt för livsmedelsbutiken genom till exempel 

att det uppstår irritation hos konsumenter som i slutändan kan leda till sämre kundflöde. 

Om livsmedelsbutiker tar till sig av konsumenternas åsikter och respons kan de påverkas 

positiv i den bemärkelsen att det bidrar med bättre kundkommunikation och effektivitet. 

Det här kan påvisas i analysen där den teoretiska referensramen har jämförts med 

empiriska materialet. Att livsmedelsbutikerna kan påverkas är också på grund att eWOM 

är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som lätt kan spridas, inte enbart mellan bekanta, 

utan även med främmande människor på sociala medier. Genom att arbeta med den 

eWOM som konsumenter sprider på sociala medier kan det även bidra med fördelar 

såsom att livsmedelsbutikerna kan förbättra sin verksamhet efter konsumenternas 

önskemål. 

Baserat på det empiriska materialet som samlats in kan författarna även påvisa hur 

företag påverkas. Företag påverkas positivt i den bemärkelsen om de väljer att arbeta med 

eWOM. Det här är något som går att påvisa på grund av ett återkommande mönster i det 

empiriska materialet. Alla livsmedelsbutiker påstod att det påverkas i en positiv 

bemärkelse. Utifrån det empiriska materialet fanns det ingen anledning att inte arbeta 

med eWOM. Fick livsmedelsbutikerna negativ kritik kunde de alltid vända det till något 

positivt. Det är svårt utifrån författarnas material att exakt påvisa om det är till exempel är 

lönsamt för livsmedelsbutiker att arbeta med eWOM. Men det är något som författarna 

förväntar sig att det ska leda till i framtiden. Däremot kan det gå se tydliga tecken på att 

livsmedelsbutikerna påverkas positivt i den bemärkelsen att det lär sig av konsumenterna 

och på så sätt kan de förbättra sitt sortiment och sin livsmedelsbutik till en ännu mer 

eftertraktad butik.  

 

6.2 Hantering av konsekvenserna och påverkan av eWOM  

Vad kan livsmedelsbutiker göra för att hantera konsekvenserna och påverkan av den 

eWOM som konsumenterna sprider på sociala medier?  

Undersökningen påvisar också att livsmedelsbutiker har insett att de bör hantera 

konsekvenserna och påverkan av den eWOM som konsumenter sprider på sociala medier. 

Det här gör samtliga livsmedelsbutiker genom att ständigt övervaka den respons och 

kritik konsumenter sprider på sociala medier. Undersökningen påvisar trots det, att det 

inte är tillräckligt att livsmedelsbutiker endast övervakar samt besvarar konsumenternas 
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åsikter och respons utan de bör också ta till sig av den information som konsumenterna 

sprider. Det här kan de göra genom att ta informationen vidare till ansvarig personal och 

arbeta utifrån de åsikter och respons livsmedelsbutiken får på sociala medier. Genom att 

ta del av konsumenternas åsikter och respons får även livsmedelsbutikerna en möjlighet 

till att ständigt förbättras då de kan arbeta utifrån konsumenternas spridningar på sociala 

medier. Att konsumenterna väljer att sprida åsikter och respons om livsmedelsbutiker 

genom eWOM kan först upplevas som något negativt men istället för att se det som något 

dåligt kan livsmedelsbutikerna se det som positiv kritik och göra det till något 

användbart. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Examensarbetet har främst bidragit med en djupare kunskap och förståelse till 

livsmedelsbutiker om de påverkas av den eWOM som konsumenter sprider på sociala 

medier och hur de ska hantera konsekvenserna och påverkan. Undersökningen påvisar att 

livsmedelsbutiker som arbetar med den eWOM som konsumenter sprider på sociala 

medier endast får ut fördelar av den tid de väljer att lägga ner på deras sociala medier. 

Genom sociala medier har livsmedelsbutiker fått en ännu bättre kundkommunikation och 

effektiviserat deras verksamhet. Det är genom sociala medier de får respons och kritik 

men det är även utifrån kommentarer från konsumenter de kan ta lärdom av för att 

utvecklas till en bättre livsmedelsbutik. 

 

Undersökningen har påvisat att arbeta med sociala medier som livsmedelsbutik innebär 

en ständig utveckling. Tidigare forskning från 2016 (Kim et at., 2016; Reimer och 

Bekenstein, 2016) hävdade bland annat att företag inte insett de fördelar som att arbeta 

med eWOM ger, men den här undersökningen har kunnat påvisa att det här inte stämmer 

beträffande livsmedelsbutiker. På bara ett år har utvecklingen av sociala medier 

förändrats och det går att se tydliga tecken på att det är en utveckling som ständigt 

kommer fortsätta utvecklas och det kommer fortsätta förändras även inom 

livsmedelsbranschen.  

 

6.3.1 Författarnas rekommendationer till livsmedelsbutiker 

Författarnas rekommendationer är att livsmedelsbutiker bör arbeta med sociala medier 

som Facebook och Instagram, eftersom det endast ger fördelar till livsmedelsbutikerna 

samt ger de ännu en möjlighet till att ha en kommunikation med konsumenterna. Det är 
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genom det här examensarbetet bevisat att det är fördelaktigt för livsmedelsbutiker att 

marknadsföra sig på sociala medier och arbeta med den respons de får på sociala medier 

för att kunna bli den bästa möjliga livsmedelsbutik de kan. Även om arbeta med sociala 

medier är en ständig utveckling går det att se tydliga tecken på att den här utvecklingen 

går mot det positiva hållet och vi tror det kommer bli mer fördelaktigt för 

livsmedelsbutiker att arbeta med den här typen av kommunikation i framtiden.  

 

6.3.2 Författarnas bidrag till befintlig forskning  

Genom examensarbetet kan författarna även ge bidrag till den forskning som redan finns 

om eWOM. Baserat på det empiriska material kan författarna påvisa att livsmedelsbutiker 

snarare uppskattar negativ eWOM framför positiv eWOM på grund av att det är utifrån 

det negativa de får en möjlighet att förbättra sig som livsmedelsbutik.  

 

6.4 Förslag för framtida forskning  

Utifrån det här examensarbetet vill författarna lämna förslag för framtida forskning som 

kan vara intressant att undersöka närmare och vidare på. Dessa förslag har uppkommit 

under examensarbetets gång. Det första förslaget för framtida forskning är att undersöka 

om företag kan manipulera eWOM. Det här anser författarna kan vara intressant att 

undersöka för att eWOM är ett marknadsföringsbegrepp som ständigt utvecklas och 

genom att undersöka manipulationen av eWOM kan kanske företag med viss möjlighet 

nå en större lönsamhet i framtiden. Den främsta frågeställningen som återkommit flertal 

gånger i undersökningen är varför konsumenter väljer att först sprida eWOM innan de går 

till respektive livsmedelsbutik och framför sina åsikter. Ett annat förslag för framtida 

forskning är att undersöka vidare beträffande sociala medier och om hur det skulle se ut 

om företag var tvungna att börja betala en viss summa för att använda den här typen av 

marknadsföringskommunikation. Hur skulle det se ut och skulle företag då fortsätta 

arbeta med sociala medier på samma sätt som de dagligen gör. 

 

Författarna anser att det finns även möjlighet att göra om den här undersökningen genom 

att ytterligare undersöka vad som betydande påverkar företagen av eWOM, hur de 

påverkas av eWOM och om det i framtiden kan generera lönsamhet för att bidra med en 

ännu mer fördjupad förståelse. Det här anser författarna är något som är väldigt intressant 

att undersöka igen om fem år för att se hur resultaten från undersökningen skulle vara 

annorlunda. Som annat förslag för framtida forskning är det också genomförbart att 
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undersöka om att arbeta med eWOM gentemot konsumenternas kommentarer och 

gensvar kan leda till någon form av kundlojalitet. Som sista förslag till framtida forskning 

vill författarna även lämna förslag om att det kan studeras om hur det blir när det enda 

sociala vi människor har kvar är genom mobiltelefoner. 
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8. Bilagor 

8.1 Individuell Reflektion – Moa  

Arbetsprocessen  

Jag hade aldrig skrivit ett arbete med Sofia innan vi bestämde oss för att skriva 

examensarbetet ihop. Att jag och Sofia skulle skriva tillsammans föll naturligt när de 

andra klassen hade delat upp sig. Vid inledning av kursen nämnde flera lärare på plats att 

det var viktigt och skriva med någon på samma nivå och då kände jag att jag och Sofia 

var en bra match. Vi är på liknande nivåer när det gäller att skriva arbeten men eftersom 

vi är bra på olika saker, har bidragit till att vi kan komplettera varandra. Att vi skulle 

skriva och inrikta oss på marknadsföring var något vi diskuterade fram, det var främst 

Sofias önskemål men när jag kom med idén om att skriva om Word-of-Mouth kändes det 

som vi var eniga.  

Arbetsprocessens gång tycker jag delvis har varit smidig, vi fick snabbt kontakt med 

butiker vi ville intervjua och blev bra mottagna. Vi har stött på hinder såsom 

omformuleringar av problemformuleringarna och bortfall av intervjuer men det tycker jag 

vi fångat upp och löst på ett smidigt sätt. Arbetet har skrivits på under hela 

arbetsprocessen som har resulterat i en färdig uppsats.  

Metodkunskaper 

Jag utvecklat både en bredare kunskap och förståelse för hur jag kan anpassa olika 

forskningsmetoder. Innan examensarbetet hade vi inom Butikschefsprogrammet gjort 

många intervjuer med butiker. Genom den här kursen har kunskaper om hur kvalitativ 

och kvantitativ forskningsmetoder skiljer sig åt, samt att det finns många fler sätt än 

intervju att gå tillväga med. Det har bildats en bredare kunskap om varför vissa metoder 

tillämpas vid andra studier och hur kvalitativ studier snabbt kan övergå till extremt 

mycket material. Den främsta kunskapen jag tar med mig från det här är hur man 

tillämpar en kvalitativ metod på bästa sätt.  

Faktakunskaper  

Genom att söka efter både primär och sekundärdata har vidare kunskaper utvecklats. Att 

leta efter vetenskapliga artiklar har vi gjort innan examensarbetet men genom 

utvecklingen av examensarbetet har bidragit mig med en djupare kunskap i hur det är bäst 

att gå tillväga. Jag har fått lära mig att söka genom skolans databaser och fått en bredare 

kunskap i hur de vetenskapliga artiklarna är uppbyggda och lättast ska studeras. Att samla 

in egen data har jag tagit med mig flera lärdomar från, bland annat att det är viktigt att ha 
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en “backup” som också spelar in intervjuerna. Det är viktigt att hålla varje intervju kort 

och koncist för att lättare kunna transkribera och för att kunna ta hänsyn till det som är 

relevant.  

Färdighetsutveckling  

Att utveckla ett examensarbete har varit en lång och jobbig process. Det har varit gånger 

då jag känt att det är hopplöst men på något sätt började det lysa upp efter empirin, där 

kunde vi börja se kopplingar som vi visste skulle leda oss till en bra analys.  Det har varit 

en ständig process att få det till en färdig produkt men i slutändan är jag stolt över att säga 

att vi har lyckats. Genom att skriva examensarbetet har jag även tagit med sig flera 

kunskaper till exempel hur jag kan utveckla en akademisk uppsats.  

Förståelseutveckling  

Under arbetets gång har det utvecklats olika former av förståelser samt kunskaper hos 

mig. Jag har lärt mig hur jag ska läsa vetenskapliga artiklar på bästa sätt. Jag har bildat 

mig en bättre förståelse för hur olika forskningsmetoder kan genomföras. Hur jag ska 

genomföra intervjuer på bästa sätt. Jag har även lärt mig hur jag ska transkribera samt att 

det är bra att spela in intervjuer på fler än ett föremål. Jag har även lärt mig hur olika 

arbeten kan se ut och hur jag kan forma ett arbete och tillslut bidra våra läsare med en 

förståelse över vår forskningsprocess.  

Arbetsfördelning 

Vår arbetsfördelning i examensarbetet skulle jag säga har varit jämnt fördelad. Jag och 

Sofia var väldigt tydliga från start att vi skriver bäst när vi är hemifrån. Därför bestämde 

vi oss tidigt att vi skulle ses minst tre dagar i veckan för att sitta ner och skriva 

tillsammans, som jag är beredd att stå för att vi gjort. Endast bortsett från perioden då vi 

samlade in empirin, då vi valde att transkribera intervjuerna var för sig. Vi delade upp 

intervjuerna genom att ta hälften var, som gjorde arbetsbördan jämnt fördelat även där. Vi 

har hela tiden skrivit tillsammans och även om någon skrivit mer har den andra noggrant 

läst igenom och vi har alltid “rättat” arbetet tillsammans genom att korrekturläsa och 

infoga kommentarer vi sedan gått igenom tillsammans. Vi har stöttat varandra genom 

hela processen och därför tror jag att vi har kunnat utveckla det arbetet. Genom att hela 

tiden diskutera och arbeta tillsammans har vårt examensarbete om eWOM växt fram. Har 

livet kommit emellan har vi även sett till att stötta varandra genom att skriva lite extra på 

transkriberingarna eller hjälpa varandra om det var delar vi hade valt att skriva var för 

sig.  
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8.2 Individuell Reflektion - Sofia  

Arbetsprocess 

Jag och Moa bestämde oss för att skriva examensarbetet ihop innan kursen hade börjat. 

Flera av våra kurskamrater som vi läser butikschefsprogrammet med hade också valt 

vilka de ville skriva med. Därmed bestämde vi oss för att skriva examensarbetet ihop men 

jag kände att vi klickade bra ihop och vi skulle få till ett bra samarbete som skulle 

resultera i ett bra examensarbete. Jag och Moa kom snabbt överens om att vi ville inrikta 

oss på marknadsföring och att examensarbetet skulle handla om det. Moa föreslog att vi 

kunde skriva om Word-of-Mouth. Det är ett marknadsföringsbegrepp som vi har läst om i 

tidigare kurser inom marknadsföring och jag tycker att det är väldigt intressant begrepp 

och det skulle vara roligt och givande att undersöka närmare om det. När vi hade bestämt 

oss för att inrikta oss på marknadsföring och begreppet Word-of-Mouth fann vi efter ett 

tag det relativt nya begreppet elektronisk Word-of-Mouth som vi båda inte hade läst om 

innan. Slutligen bestämde vi oss för att skriva om elektronisk Word-of-Mouth på sociala 

medier. Arbetsprocessens gång tycker jag har fungerat bra. Vi har alltid varit i den fas vi 

eftersträvade att vara och vi såg till att vi följde delmålen som vi tillsammans bestämde 

att uppnå för att examensarbetet skulle vara i den tidsplaneringen som vi hade tänkt. Vi 

har stött på svårigheter under arbetsprocessens gång. Det har varit alltifrån att livet har 

kommit emellan, till att vi förlorade nästan en hel intervju med en livsmedelsbutik på 

grund av tekniska problem. Trots det här har det fungerat bra genom att ha en 

kontinuerlig kommunikation och att vi båda har varit flexibla. En annan svårighet under 

arbetes gång var vår problemformulering. Vi kunde inte bestämma oss. Först tänkte vi 

undersöka hur livsmedelsbutiker påverkas av eWOM som konsumenter sprider på sociala 

medier. Vi hade den problemformuleringen i början av arbetet men vi insåg att, med 

hänsyn till att vi valde två stycken problemformuleringar, valde vi att ändra om 

problemformuleringen till om livsmedelsbutiker påverkas av eWOM som konsumenter 

sprider på sociala medier. 

Metodkunskaper 

Under arbetsprocessen har jag utvecklat en djupare kunskap om olika forskningsmetoder. 

Jag har fått mer kunskap och förståelse för skillnaderna mellan kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Den största kunskapen jag har fått angående metod är hur jag kan 

tillämpa en kvalitativ metod i en undersökning. Jag har också utvecklat kunskap i hur 

man sorterar bort information från det empiriska materialet och välja det som är mest 
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användbar.  

Faktakunskaper  

Under arbetets gång har jag fått ytterligare kunskap i hur jag söker information, såväl i 

skolans databaser och på internet. Jag har även utvecklat kunskaper i hur jag tar till mig 

information från olika vetenskapliga artiklar och hur jag kan på bästa sätt tolka och 

översätta artiklarna till svenska.  

Färdighetsutveckling  

En färdighetsutveckling som jag har utvecklat är hur jag skriver en akademisk text. Jag 

har också utvecklat min kunskap hur jag läser en akademisk text. En annan kunskap jag 

kommer ta med mig från att skriva examensarbetet är att jag har fått känna på hur det är 

att ha ett nära samarbete med någon under en längre tid. En sista kunskap jag har 

utvecklat är betydelse av planering där jag har fått färdigheter hur jag kan arbeta mot 

olika delmål för att hålla den tidsplanering som är satt.  

Förståelseutveckling  

Jag har fått en djupare kunskap om marknadsföringsbegreppet WOM och eWOM och 

framförallt en förståelse om livsmedelsbutiker påverkas av eWOM och hur 

livsmedelsbutiken hantera konsekvenserna. Att få den här förståelsen och kunskapen tror 

jag kan vara användbar i arbetslivet eftersom det ligger rätt i tid.  

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen av examensarbetet tycker jag har varit jämnt fördelat. Vi har gjort 

vårt yttersta att fördelningen av arbetet ska vara jämnt och rättvist. Till exempel kunde vi 

genomföra intervjuer var för sig med representanter från livsmedelsbutikerna men vi var 

noga med att inte någon skulle intervjua fler än den andra. Det här ansåg vi också skulle 

gälla angående transkribering av intervjuerna, där vi transkriberade fem stycken 

intervjuer var. Den teoretiska referensramen valde vi att dela upp mellan oss men vi satt 

ändå ihop på lärcentret i Alingsås och skrev. Utöver det här så har vi skrivit allting i 

examensarbetet ihop som jag tror har enbart medfört fördelar. Att vi valde att skriva 

nästan allting i examensarbetet bestämde vi innan vi började, då vi kom överens om att 

ses minst tre dagar på lärcentret i Alingsås. Fördelarna tycker jag var att vi alltid kunde 

bolla med varandra om idéer och förslag. Vi kunde hjälpa varandra på ett snabbt och 

smidigt sätt och det uppstod inga missförstånd eller oenigheter under arbetsgången.  
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8.3 Intervjufrågor 

1.      Varför väljer vi att använda er av/arbeta med sociala medier Facebook och Instagram? 

2.      Hur arbetar ni med era sociala medier? 

3.      Övervakar ni åsikter och respons ni får på era sociala eller använder ni det mest för att 

sprida information? Varför/varför inte? 

4.      Vad får ni för typ av åsikter/respons? Positiv/negativ/neutral? 

5.      Hur tror du att kunderna tar till sig av det som skrivs på era sociala medier såsom 

Instagram och Facebook? 

6.      Vad tror du motiverar kunder till att dela med sig av deras åsikter på internet? 

7.      Tror du det tar åt sig mer av negativ kritik/respons än positiv och neutral? Isåfall 

varför/varför inte? 

8.      Påverkas ni av den eWOM som sprids? 

9.  Hur har ni påverkats av det? Till exempel påverkar de er image om det sprids negativ 

information, mindre kundkontakt mm? 

10.  Har ni någon gång känt att den information som kunderna delas kan upplevas som ett 

“hot” för er verksamhet? 

11.  Tycker ni att eWOM bidrar med en bättre/sämre eller neutral kommunikation mellan er 

och kunderna? Isåfall hur och varför/varför inte? 

12.  Vad gör ni med åsikter/respons ni får och blir påverkade av den? Samlar ni och 

sammanställer? 

13.  Hur agerar ni utefter det? (VAD gör ni med informationen) 

14.  Möter ni upp kundernas recensioner på sociala medier? Isåfall hur? Exempel 

15.  Om ja, hur gör ni det? Om inte, varför inte? 

16.  Vad blir konsekvenserna? Till exempel att rykte fortsätter spridas och ni får mindre antal 

kunder eller fler klagomål 

17.  Vad blir resultatet av det här? Om ni möter upp kanske ni får mer positiv respons och 

bättre kommunikation. Mer effektivt jobb på sociala medier 

18.  Finns det olika individuella behov hos kunderna ni behöver möta upp på sociala medier? 

Hur skiljer de sig emellan? 

19.  Och isåfall hur möter ni upp deras individuella behov? 

20.  Hur hanterar ni kritik/åsikter/respons ni får efteråt? Till exempel ni får ett klagomål, 

arbetar ni vidare med det eller räcker det att bara tillgodose den klagande kunden? Har ni 

någon som av strategier ni använder? 

 


