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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med den studie är att få en djupare förståelse för hur den förändrade 

kommunikationsmöjligheten via Facebook upplevs av kunder och företag inom 

dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att också få en djupare förståelse för hur dessa upplevelser 

påverkar relationen mellan kund och företag inom dagligvaruhandeln. 

Metod: Studien bygger på både en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. 

Undersökningen har genomförts med både enkät och intervjuer, på två företag och 17 kunder. 

Resultat: Både kunder och företag är överens om att företag ska ha Facebooksidor, och det är 

viktigt att företagen är aktiva på dessa. Däremot är de inte överens om vad huvudsyftet med 

Facebooksidorna faktiskt är, företagen respektive kunderna har olika önskemål. Båda tror att 

Facebooksidan kan bidra till en ökad relation men om det i praktiken gör det, varierar på 

grund av personliga upplevelser och åsikter. 

Begränsningar: Resultatet är endast baserat på två svenska dagligvaruhandelsföretag och dess 

kunder. Studien går inte att generalisera eftersom det är för få komponenter som undersökts. 

Praktiska implikationer: Resultatet kan användas av företag inom den svenska 

dagligvaruhandeln. Kunder kan också ha nytta av denna studie ifall djupare kunskap om det 

belysta ämnet önskas. Ä ven andra företag som är i planeringsstadiet med att börja använda sig 

av Facebooksidor kan ha nytta av denna studie. 

Originalitet: Andra liknande studier har gjorts, dock har de flesta av dem huvudsakligen 

belyst företagsperspektivet. Denna studie behandlar både företags- och kundperspektiv för att 

få fram resultat från båda håll. 

Nyckelord: Kommunikation, relation, Facebook, lojalitet, word-of-mouth, dagligvaruhandel 

  



 

Abstract 

Objective: The purpose is to gain a deeper understanding concerning the changes to 

communication and how these changes are perceived from customers and retail companies. 

Furthermore the intention is to see if these experiences affect the relationship between 

customer and company through Facebook.  

Methodology: This study is based on a combination of quantitative and qualitative approach. 

Data has been collected with surveys and interviews from two Swedish retail companies and 

17 of their customers also participated. 

Findings: The findings are that both companies and customers agree regarding the importance 

of a company Facebookpage. They also believe the significance of a company being 

constantly active as well. Though they disagree about the main purpose with the company 

Facebookpage since the customers and companies’ expectations differ. Both parties believe 

that the company Facebookpage has the possibility to improve the relation however it seems 

to depend on personal experiences and opinions when applying to reality-cases. 

Research Limitations: The result is based upon the answers from only two Swedish retail 

companies and their customers. Because of the few components involved the findings cannot 

be generalized. 

Practical Implications: The result can be of use to other companies within the Swedish retail 

industry. It may also prove useful to customers for the purpose of gaining further knowledge. 

The results might also provide guidance and insight to companies which are in the planning 

process or contemplating of creating a Facebook page. 

Originality: Similar studies have been conducted though most of them put their focus mainly 

from a company perspective. This study focuses on both company and customer perspective 

gaining understanding from both sides. 

Keywords: Communication, relationship, Facebook, loyalty, word-of-mouth, retail industry 
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1. Inledning 

 

I uppsatsens första del, introduktion, kommer läsaren introduceras för uppsatsens område 

och ämnesval. Vidare presenteras här bakgrunden och problemdiskussionen som leder fram 

till problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis finner läsaren även 

definitioner, avgränsning och uppsatsens disposition.  

 

1.1 Introduktion 

Å r 2004 var året då sociala medier fick en stor utspridning (Evans, 2008). Samma år startade 

även det sociala mediet Facebook (Carlsson, 2010 a). Å r 2010 passerade Facebooks 

användare 300 miljoner (Ström, 2010). Idag har ungefär 4.6 miljoner svenskar ett 

Facebookkonto (Socialbakers, 2012). I en undersökning gjord av nedanstående, har 64.7% 

lagt märke till att företag finns som företagsprofiler på Facebook och 51% tycker att det är bra 

att företag finns på Facebook. Dock har endast 14% någon gång sökt information om ett 

företag genom Facebook (Andersson, Jinnemo & Nyberg, 2010). Idag jobbar allt fler företag 

på att konsumenter ska gå med i just deras Facebookgrupp (Bergenfelz & Tungström, 2012). 

Å r 2008 utvecklades ett verktyg till Facebook som gör att företag också kan skapa sidor, detta 

innebär för företag att man gör en “offentlig profil”, där privatpersoner kan gå in och “gilla”, 

visa att de tycker om företaget, och kommentera händelser från företaget (Andersson, 

Jinnemo & Nyberg 2010). Då majoriteten av Sveriges vuxna befolkning använder sig av 

Facebook (Socialbakers, 2012) är det inte konstigt att Facebook är ett av de mer attraktiva 

sociala medier som företag använder sig av. 

Förutsättningarna för både privatpersoner och företag har som känt förändrats och detta med 

mycket hjälp av tekniken. Idag sprids det vi säger både snabbare och i mycket större 

utsträckning än vad det tidigare har gjort (Carlsson, 2010 a). Detta fenomen brukar benämnas 

som word-of-mouth, som är drivkraften bakom den evolverade “Purchase Funnel” som 

benämns som Social feedback cycle (Evans 2008). Kunder väljer mellan de alternativ som 

finns tillgängliga för att sedan välja det alternativ som de upplevs har högst värde (Baines, Fill 

& Page, 2008). Denna process brukar oftast associeras med den tidigare nämnda modellen 

“Purchase Funnel” där kunden passerar ett antal stadier för att slutligen ta ett köpsbeslut 

(Evans, 2008). 

Debatter inom både kommunikationsteorier samt relationsmarknadsföring har kommit fram 

till liknande slutsatser om att minska funktionalitetsperspektivet och fokusera på relationer till 

kunder och dess mening. Det som verkar tydligt är att relationer inte är möjliga utan 

kommunikation (Duncan & Moriarity, 1998). I den virtuella världen finns en tydlig koppling 

mellan kommunikation och relationsbyggnad. Genom att delta i den virtuella världen och 

genom att dela med sig, byggs relationer. Sociala nätverkssajter har ökat 

kommunikationsmöjligheterna, kommunikationen har blivit gränslös (Hast & Ossiansson, 

2008). 
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1.2 Problemdiskussion 

Med detta som bakgrund har andra liknande studier hittats. Meadows-Klue (2008) har 

studerat närmare på relationer mellan kund och företag och de tar även upp hur mycket mer 

inflytande kunder fått. De redovisar hur framgångsrika företag kan bli, som lyckats använda 

sociala medier som verktyg till sin fördel. Dock fokuserar dessa studier endast från ett 

företagsperspektiv. Constantinides & Fountain (2008) diskuterar om hur kunderna, både deras 

behov och köpbeteende har förändrats tack vare Internetutvecklingen och Ferguson (2008) ser 

hur viktig den virala marknadsföringen är för både företag och kunder. 

Andra liknande studier som har gjorts är en studie av Poynter (2008), denna forskning 

fokuserar mest på onlineintervjuer som möjliggörs med kunder på Facebook. Barnes & 

Lescault (2012) har studerat sociala mediers roll för företag och, enligt statistiken har 

författarna fått fram, att företagen tycker att Facebook är ett viktigt verktyg för att bygga 

varumärken, skapa gott rykte och för att kunna hålla god kundsupport. Dock är 

respondenterna i denna studie från ett tjugotal stora industrier från USA, detta utfall kan alltså 

inte appliceras på svenska företag. 

Fler tidigare studier som utförts är en av IBM år 2011 där mer än tusen konsumenter 

tillfrågades världen över om vilka sociala medier de oftast använde till vad och vad som 

driver dem till att kommunicera med företagen genom dessa medier. Ä ven företagen 

tillfrågades om vad de förväntade sig att konsumenterna skulle svara. Svaren från båda parter 

skilde sig vilket visar ett mönster på att det prioriteras olika (Baird & Parasnis, 2011). 

Författarna vill vidareundersöka detta för att se om svaren skiljer sig även i detta fall. Det 

gjordes inga djupare studier på vad dessa konsumenter faktiskt ansåg utan undersökningen var 

i kvantitativ form och gör att det finns behov av mer djupgående undersökningar. 

 

Sociala medier används allt mer av företag för att bygga relationer och skapa förtroende 

mellan företag och individ, sociala medier används inte som ren reklam, utan fokusering har 

istället förflyttats till relationen mellan företag, kund och företag, individ (Lundin & 

Lundqvist, 2010). 

Detta tyder alltså på att företag i allt högre takt förflyttar sig från en transaktionsrelation med 

kunder och istället till en retentionsfokusering. Detta betyder att det fokuseras på att behålla 

och förbättra kundrelationer. Sådana relationer har potential att utvecklas från att vara på 

främlings-, till vänskaps- och slutligen till ett partnerstadie (Zeithaml et al. 2009). Författarna 

menar också att kunderna får fördelar i form utav förtroende-, sociala- samt 

specialbehandlingsfördelar genom att utveckla en starkare relation till företagen.  

 

Grönroos (2008) har dock tidigare påpekat att när företag applicerar relationsinriktad 

marknadsföring behöver inte det betyda att kunden samtidigt känner av en förbättrad relation. 

Visserligen kan kunden ha nytta av denna etablerade relation genom förändrande attityder, 

detta behöver dock inte betyda att kunden upplever att en relation har formats. 

Slutligen har liknande studier också gjorts av Sjöblom & Wysocki (2011) som studerade 

företag inom dagligvaruhandeln och deras interaktion med sina kunder på Facebook. De gör 
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detta genom att studera de inlägg som publicerats. Dock tillfrågades aldrig kunderna 

personligen vilket gör att det finns utrymme för att vidarestudera detta.  

Tidigare har relationsuppbyggnad vid konsumtionsvaror saknats, då kundgruppen ofta är för 

stor för att bygga just relationer, det tar både för mycket tid och kostar för mycket pengar. 

Efter sociala mediers revolution har nu detta problem allt mer försvunnit då relationer nu kan 

byggas även hos användare av konsumtionsvaror (Harridge, 2008). På sista tiden har även 

företag inom dagligvaruhandeln verkat förstå vikten utav kundrelationer och även börjat 

använda sig av sociala medier såsom Facebook, för att bättre nå ut till kunderna genom att 

skapa Facebooksidor (Facebook, 2012). 

Eftersom den mesta relationsmarknadsföringen baseras på forskning från ett 

företagsperspektiv känner författarna att det finns vidare behov av att utforska detta vidare 

även från ett kundperspektiv, då kunder idag har möjligheten att vara mer involverade i 

kommunikationsprocessen än tidigare. Dock är kommunikation oftast dyadisk, det vill säga 

en interaktion mellan fler parter (Å berg, 2007), därför kommer även företagsperspektivet 

involveras då en kombination av både kund- och företagsperspektiv kan ge en bättre 

helhetsbild. Båda perspektiven involveras också för att försöka fånga upp hur det har 

förändrats för dem båda. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur upplevs den förändrade kommunikationen, av kunder och företag inom 

dagligvaruhandeln, via Facebook? 

Hur påverkar förändringen relationen mellan kund och företag inom dagligvaruhandel? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och få en djupare förståelse för hur kunder och 

företag, från dagligvaruhandel, upplever kommunikationen med varandra genom Facebook. 

Vidare var syftet att även analysera om relationerna, kund-företag, påverkas med tanke på 

denna interaktion och kommunikation mellan företag och kund. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien innefattar slumpmässigt utvalda kunder som har varit aktiva på ICA:s och/eller Coops 

företagssidor på Facebook, vilket innebär att dessa måste ha ett Facebookonto Studien 

innefattar också en representant från respektive företag. Valet av företagen har gjorts då dessa 

två företag har högst marknadsandelar (ICA handlarnas förbund, 2011). 
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1.6 Definitioner 

Definition av relationsmarknadsföring är följande “Relationship marketing is interaction in 

networks of relationships.” (Gumesson, 2008). 

En av definitionerna utav kommunikation är “ the exchange of meanings between individuals 

through a common system of symbol” (Encyclopædia Britannica, 2012). 

Sociala medier är ett nätverk av människor som med hjälp utav teknologi utbyter information, 

skapar kontaktnät och deltar i aktiviteter. Aktiviteterna kan innebära utbyten i form utav 

bilder, texter, videor och dylikt (Carlsson, 2010 a). 

Definitionen Word-of-mouth eller “mun-till-mun” som det också kan kallas är en icke 

kommersiell och personlig typ av informationskälla (Dahlén & Lange, 2009). 

Vidare följer en definition av Viral Marketing, “The term viral marketing refers to ‘how the 

content - be it a joke, picture, game or video - gets around’” (Simmons, 2006). 

Lojalitet kan ses som en relationsprocess, en interaktion mellan kund och företag 

(Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006). 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen innehåller sju kapitel, i kapitel ett diskuteras bakgrundsinformationen, som sedan 

mynnar ut till en problemdiskussion. I problemdiskussionen diskuteras mer om just 

konsumenter och företags interaktion genom sociala medier som kommunikations kanaler. 

I nästföljande kapitel presenteras metodval och motivering till hur design och 

tillvägagångssätt har utformats. Här finns även diskussion på för- och nackdelar med hur 

empiri har inhämtats.  

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som utgör grunden för de 

analysverktygen som senare användas för att analysera empiri. 

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som insamlades med enkäterna samt 

intervjuer. 

 

I det femte kapitlet analyseras empiri med hjälp utav de teorier som presenterades i kapitel tre. 

Det testas om teorierna är användbara gentemot empiri som samlats in. 

I det sjätte kapitlet sammanfattas de resultat som dragits i kapitel fem för att vidare diskuteras. 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och rekommendationer för 

framtida studier. 
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. Figur 1 Uppsatsens disposition (egen bearbetning) 
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2. Metod 

 

Metodkapitlet är ämnat att ge läsaren en insyn till de valda och tillämpade metoderna samt 

motivering av forskningsstrategi. Vidare presenteras tillvägagångssätt för datainsamling och 

utformning utav enkät och telefonintervju. Slutligen förs en kvalitetsdiskussion. 

 

2.1 Undersökningsdesign 

Den design som från början valdes till att undersöka problemformuleringarna var enkäter 

kompletterat med personliga intervjuer från både företags- och kundperspektivet. Författarna 

valde att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats för att genomföra 

undersökningen, detta för att både bredd och djup eftersträvades och en kombination av båda 

kunde ge författarna det. Under den pågående enkätinsamlingen märkte författarna att antalet 

respondenter inte blev så stort som önskats. Detta gjorde att fokusering ändrades till att 

undersökningsdesignen blev kvalitativ. Valet gjordes för att intervjuerna gav mer djupgående 

och detaljerade svar. Enkätsvaren som insamlades använde författarna fortfarande i så stor 

utsträckning som möjligt. Vid val av design beaktades olika faktorer, faktorer som till 

exempel vilken information som behövs för att på bästa möjliga sätt besvara 

problemformuleringarna. 

Kvalitativa undersökningsmetoder kräver ofta en stor närhet av undersökarna då dessa ska, i 

så stor mån som möjligt, försöka sätta sig in i de undersöktas uppfattningar (Jacobsen, 

2002).  Kvalitativ undersökning går ner på djupet av frågorna, framförallt associeras kvalitativ 

undersökningsansats med intervjuer eller öppna samtal (Jacobsen, 2002). Kvantitativ är 

tvärtom, en bredare och statistisk undersökningsansats som associeras med enkäter med 

förutbestämda svarsalternativ (Ghauri & Gronhaug, 2010). 

2.2 Forskningsstrategi 

Uppsatsen är induktiv, intentionen med denna uppsats är att observera för att sedan kunna dra 

slutsatser, alltså en induktiv undersökning. Vidare är intentionen också att försöka se 

indikationer och mönster som teorier konstaterar till den utsträckning som är möjlig. Detta 

genom då att den empiriska datan kopplas tillbaka till befintlig teori. Detta undersökningssätt 

brukar oftast användas vid kvalitativa undersökningar (Ghauri & Gronhaug, 2010). 

Vidare har en intensiv uppläggning gjorts av författarna då ändamålet är att få fram mycket 

detaljer och undersökningen kommer att göras på ett mindre antal enheter. Frågeställningen 

har ett behov utav en intensiv uppläggning, alltså ett behov utav att koncentrera sig på ett fåtal 

enheter, vilket gör att generalisering inte är möjligt, detta är heller inte syftet (Jacobsen, 

2002). Författarna har valt att använda sig av en explorativ utformning då det behövs 

flexibilitet gällande den rådande frågeställningen. En explorativ utformning används när 

problemstrukturen är ostrukturerad, vid sådana problem behövs ett flexibelt tillvägagångssätt, 

vilket behövs i denna undersökning (Ghauri & Gronhaug, 2010). 
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Undersökningen har genomförts via personliga intervjuer, som slutligen blev huvudkällan till 

den primära datan. Vidare har data insamlats via enkäter. I denna studie har närhet försökt 

eftersträvas så mycket som möjligt, trots den “verkliga” distans i form av undersökning via 

Internet och telefon (Ahrne & Svensson, 2011). Närhet har försökt att uppnås genom noga 

eftertänksamhet vid val av intervjufrågor och formuleringar till enkäter. Författarna försökte 

få telefonintervju med så många respondenter som möjligt eftersom telefonintervjuer har mer 

närhet än undersökningar utförda över internet. Dock fick författarna möjlighet att träffa en av 

företagsrepresentanterna för intervju på plats.  

 

2.3 Val av studieobjekt 

De två företagen som valdes ut är ICA och Coop som båda verkar inom dagligvaruhandeln. 

Företagen valdes ut därför att ICA har en dominant roll med marknadsandelar på 

36.4% därefter kommer Coop som innehar 14.9% (ICA handlarnas förbund, 2011). Valet av 

just dagligvaruhandel har gjorts för att författarna anser att dagligvaruhandel är något som i 

stort sett alla människor i Sverige utnyttjar. I samband med val utav företag undersöktes även 

alternativa val av företag, men författarna tog beslutet att fokusera på ICA och Coop då dessa 

har både större antal aktiva kunder och inlägg från företagen själva, på Facebooksidorna. I 

skrivande stund hade ICA mer än 143 000 personer som “gillar” företagets Facebookssida 

och över 4000 personer “pratar” om företaget på Facebook, vilket betyder att personer har 

nämnt företaget så många gånger. Coop har samtidigt över 38 000 personer som gillar dem, 

respektive nästan 500 personer som pratar om företaget på Facebook (2012-02-02). Det tyder 

på att båda företagen har aktiva kunder och de aktiva kunderna är en nödvändighet för att 

kunna utföra undersökningen. 

Det finns många olika typer av sociala medier varav Facebook är en av de största. Valet av 

Facebook gjordes då ungefär 4.6 miljoner svenskar har ett Facebookkonto, i skrivande stund. 

Antalet Facebook-konton i Sverige har ökat med mer än 52 000 stycken bara från januari till 

februari 2012 (Socialbakers 2012). 

Författarna valde att inte avgränsa de intervjuade till varken ålder eller kön, detta för att 

Facebookanvändarna är blandade i både ålder och kön och alla användare kan vara aktiva på 

företagssidan. Vidare valde författarna att försöka få kontakt med kunder via Facebook. Detta 

valdes för att hitta kunder som har någon form av anknytning till företagen där. Val av 

kontaktsätt via Facebook gjordes för att en betydande del av denna undersökning behandlar 

detta sociala media. Valet gjordes också för att författarna ansåg att medvetenhet om att 

företagen finns på Facebook var nödvändigt för de tillfrågande kunderna att ha. Författarna 

ansåg att kunderna behövde denna medvetenhet för att kunna ha åsikter och uppfattningar om 

denna typ av kommunikations- och eventuella relationsskapande. 
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2.4 Datainsamling 

Författarna har lagt upp en enkätlänk på ICA och Coops Facebooksidor tillsammans med en 

förklaring om vilka författarna är, vad syftet med undersökningen är och med frågan om 

någon vill delta i undersökningen. Vidare har alla deltagarna, som svarat författarna att de 

svarat på enkäten, blivit kontaktade via Facebook för att tillfrågas om de varit villiga att ställa 

upp på en telefonintervju. Då det är deltagarna som själva har fått avgöra om de velat deltaga i 

undersökningen eller inte så har detta gjort att urvalet har blivit ett tillfällighetsurval som 

kallas självselektion enligt Teorell & Svensson (2007). 

Författarna försökte att samla in så många svar som möjligt fram till i slutet av april. Vidare 

togs det i beräkning med bortfall men förfrågningar fortsatte tills slutdatum. I och med att 

studien blev kvalitativ så blev heller inte syftet att generalisera eller att få ett representativt 

urval (Ahrne & Svensson, 2011). I slutändan samlades 17 enkätsvar in från kunder. 

Författarna försökte under lång tid få kontakt med de båda företagen. Eftersom det ena 

företaget redan i det tidiga kontaktstadiet pratade om sekretess valdes det att skicka ut enkät 

för att få ett godkännande om intervju av företagen samt tidssparande för alla parter. Efter att 

godkännande fåtts insamlades svaren från enkät och intervju gjordes med båda 

företagsrepresentanter med de mer djupgående frågorna. De representanter som utsågs att 

representera företagen förutsatte författarna ha tillräckliga kunskaper för att besvara de frågor 

som ställdes.  

 

2.4.1 Primär och sekundärdata 

Denna studie använde sig av primärdata insamlad med personliga intervjuer och enkät, från 

både företag och kunder. De båda perspektiven valdes för att kommunikation och relation 

innefattar mer än en part och författarna vill få en helhetsbild från båda sidor.  

I denna uppsats har sekundärdata tagits från andra böcker, Internetkällor och vetenskapliga 

artiklar. Sekundärdata har också tagits från rapporter som exempelvis c och d-uppsatser. 

Författarna är medvetna om att c-uppsatser är ett svagt stöd och inte de mest tillförlitliga 

källorna, men dessa har ändå använts då de varit relevanta och aktuella för denna studie. 

Sökningar har gjorts i universitets databaser som till exempel Emerald, Affärdata, 

ABM/Inform Complete och sökord som använts är bland annat sociala medier, 

relationsmarknadsföring, kommunikation, lojalitet, relation.  

Upplysningar som tas direkt ifrån människor, både från grupper eller bara en person kallas 

primärdata (Jacobsen, 2002). Sekundär data är redan utformade texter, modeller och teorier 

(Rienecker & Jørgensen, 2008). 
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2.4.2 Utformning och utförande utav intervju 

Frågorna i intervjun utformades genom att ta hänsyn till problemformuleringarna och syftet 

med uppsatsen. Vidare utformades frågorna efter den teoretiska referensramen som finns i 

uppsatsen. Detta för att få fram relevant empiriskt material som analyserades med hjälp av 

den teoretiska referensramen för att få svar på undersökningsproblemen och att uppnå syftet. 

Ursprungligen var syftet att intervjufrågorna skulle agerat som ett komplement till enkäten. 

Dock flyttades fokusering från ett kvantitativt till ett kvalitativt perspektiv, då svarsfrekvensen 

på enkäterna var lägre än förväntat. Detta gjorde att författarna dels försökte komplettera 

enkäterna men även få med så mycket som möjligt om förändringar genom Facebook, 

kommunikation och relation. Intervjuerna blev på så vis semi-strukturerade med förvalda 

frågor men även möjligheter till egna kommentarer och tankar (Ahrne & Svensson, 2011). 

Frågorna var på så vis ledlinjer för att under intervjuns gång hålla sig inom de utvalda 

områdena.  

På de utvalda kunderna som var villiga att ställa upp på intervju, gjordes intervjun över 

telefon. Detta för bekvämlighetens skull för författarna och för att det var tidssparande då de 

intervjuade befann sig på olika platser i landet (Ahrne & Svensson, 2011). Innan intervju 

gjordes tillfrågades det om en passande tid till intervju samt hur personen ställde sig till att bli 

inspelad under intervjun. Ingen utav kunderna ville bli inspelade under intervjun, därför var 

båda författarna närvarande, den ena ställde frågor och den andra antecknade svaren. Båda 

författarna närvarade också för att göra det mer effektivt eftersom att arbetet fördelas upp och 

olika aspekter kan på så sätt bättre kontrolleras (Ahrne & Svensson, 2011).  

Intervjufrågorna var öppna så att personerna från företagen och kunderna hade möjlighet att 

svara som de ville. Författarna hade även här försökt göra liknande frågor till både kund och 

företag för att se vad svaren blir utifrån båda perspektiven. Vid telefonintervju med kunderna 

frågade författarna om ålder, kön, sysselsättning, utbildningsnivå och inkomst, detta för att få 

en så stor variation som möjligt bland de tillfrågade. Denna personliga information om 

kunderna togs alltså inte med i uppsatsen. 

Innan intervju gjordes med företagen bestämdes en passande tid då intervju kunde utföras. 

Intervju med företagen skulle från början i första hand att gjorts via telefon, vilket också 

gjordes med ett utav företagen, med det andra företaget gjordes istället intervjun på plats. 

 

2.4.3 Utformning och utförande utav enkät 

Enkäterna utformades med hjälp utav plattformen Google Docs där sedan en länk skapades 

för att kunna distribuera den vidare till de som tillfrågats att vara med i undersökningen. 

Svaren registrerades och sammanställdes sedan i Google Docs i form av ett Excel dokument. 

Utöver Excel dokumentet skapade även plattformen automatiskt en sammanfattning av de 

svar som registrerats (Google 2012). 

Innan undersökningsprocessens start gjordes en pilottestning utav enkät och dess innehåll på 

tre utvalda personer bland författarnas närmare kretsar. Detta på grund utav tillgängligheten 
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samt fördel i och med relationen som bidrog till ärlighet vid kritik utav frågor och dess 

utformning. Enkäten omformulerades sedan utifrån kritiken som framförts från 

testpersonerna. Detta för att säkerhetsställa att frågorna var formulerade på ett lättbegripligt 

sätt och att minska risk för missförstånd. 

Undersökningen omfattade tidigare redan fastställda frågor med mest slutna svarsalternativ, 

dock behövdes en del slutna svarsalternativ kompletteras med öppna svarsalternativ. De 

öppna svarsalternativen valdes då författarna ansåg att svarsalternativen var för många och för 

svåra att fastställa. Några av svarsalternativen bestod av “skalor” där den tillfrågade fick sätta 

en siffra på sina känslor/upplevelser kring kommunikationen och relation. Skalorna hjälpte 

författarna att få en bättre inblick i kundens upplevelse kring kommunikationen och 

eventuella relationsförändringar. Kunddeltagarna blev informerade om att inga personliga 

detaljer samlades in, dock innehöll enkäten fråga om ålder, kön, sysselsättning, 

utbildningsnivå och inkomst. Å lder, kön och sysselsättning var obligatoriska frågor då 

författarna ansåg att detta var nödvändig information för att få ett så stort urval bland de 

tillfrågade som möjligt. Utbildningsnivå och inkomst var kompletterande frågor som 

författarna hoppades få svar på, dessa var inte satta som obligatoriska frågor eftersom de kan 

anses för personliga. Om det hade varit så att de tillfrågade önskat att få en kopia utav det 

slutgiltiga arbetet, för att bevisa att författarna fullföljt det de lovat gällande anonymitet, hade 

de tillfrågade självklart fått ta del utav uppsatsen innan publicering. Dock önskades inte detta 

av någon deltagare.  

Enkäten till företagen har, precis som kundenkäten, omfattat tidigare redan fastställda frågor 

med både öppna och slutna svarsalternativ Ö ppna svarsalternativ bör endast användas om 

författarna inte kan få en totalbild av alla alternativa svar som kan finnas. Dessa kan även 

användas när svarsalternativen skulle bli så många att det skulle behövas flera sidor för att 

skriva ner dem (Jacobsen, 2002). 

Vidare har, även på företagsenkäten, några av svarsalternativen bestått av “skalor” där den 

tillfrågade har fått sätta en siffra på sina känslor/upplevelser kring kommunikationen och 

relation. 

Författarna har försökt göra liknande frågor till företag som till kund men från ett 

företagsperspektiv. Detta för att få veta hur båda sidor har uppfattat kommunikationen och 

den eventuella relationen som uppstår på Facebook. 

 

2.5 Kvalitet 

Försök till förhöjning av kvaliteten har gjorts i form av pilottestning av kundenkäterna för att 

se hur väl den fått fram sitt budskap innan den användes på intervjupersonerna. Detta för att 

få en uppfattning om enkäten mätte det den avsedde mäta, för att se om den har hög validitet. 

Telefonintervjuer av kunder valdes för att de inte skulle påverka varandra eller så att de kände 

någon typ utav grupptryck vid svar. Kunderna fick inte möjligheten att titta på 

intervjufrågorna innan intervjun gjordes, detta bestämdes för att författarna ville få spontana 

svar för att intervjun skulle bli så ärlig som möjligt. För att ytterligare höja validiteten på 
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undersökningen försökte författarna få frågorna besvarade under så minimal påverkan som 

möjligt genom att de själva fick välja tid för intervju. Kunderna fick även möjligheten av välja 

om inspelning skulle göras eller inte. 

Författarna valde att inte göra en pilottestning av företagsenkäten, detta för att det ansågs 

svårt för privatpersoner att ha åsikter om frågor som är ämnade till företag. Till företagen 

skickades enkäten och intervjufrågorna i förväg. Valet gjordes för att ge företagspersonerna 

tid att tänka igenom och samla information om sina svar eftersom dessa representerar 

företagen. 

Författarna är väl medvetna om att brist på validitet kan förekomma då kvalitativa metoder är 

väldigt beroende av de intervjuade och dessa kan bli påverkade av vissa omgivningsfaktorer. 

Ä ven bortfall kommer kunna förekomma och det kan påverka eller vara avgörande för 

resultatet då ett mindre antal svarande innebär att varje deltagare har stor inverkan. Bortfall 

kan också förekomma då det inte är säkert att de tillfrågade svarar på alla frågor, de kanske 

inte kan eller har kunskapen om alla frågor. Validitet är ett mått på i hur stor utsträckning 

undersökningen mäter det som den är menad att mäta, med andra ord, mäter den det den ska 

(Rienecker & Jørgensen, 2008).  

Författarna hoppas på att få så många kundrespondenter som möjligt genom att aktivt söka 

efter kunder som är villiga på att svara på enkät, och även delta i en telefonintervju, detta för 

att öka reliabiliteten. Vidare kommer författarna att låta enkäten ligga ute under en så lång tid 

som möjligt för att förhoppningsvis öka antalet kundsvar. Reliabilitet är ett begrepp som 

syftar till att beskriva hur tillförlitlig en undersökning är (Rienecker & Jørgensen, 2008). 

Författarna har även tagit hänsyn till det etiska perspektivet informationskravet, genom att 

informera om vad forskningens syfte. Hänsyn har också tagits till samtyckeskravet, vilket 

innebär att de som medverkat i undersökningen har själva valt detta. Konfidentialitetskravet 

har också beaktats genom att deltagarna blivit informerade om att inga personliga uppgifter 

publiceras och att endast författarna har möjligheten att ta del av de obehandlade svaren. För 

att säkerställa att författarna följt detta har deltagarna erbjudits att få ta del av kopia när 

studien slutförts (Teorell & Svensson, 2007). Enkätundersökning för kunder förblev anonym 

för att detta inte skulle påverka svarsresultaten genom att deltagarna inte skulle känna press av 

att andra kan ta del utav vad just dem svarat.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I denna del presenteras den teoretiska referensramen. Den teorin som valts ut anser 

författarna vara relevant eftersom problemformuleringarna behandlar kommunikation och 

relation via sociala medier. Den teoretiska referensramen kommer sedan användas vid analys 

utav empiri. 

 

Den teoretiska referensramen behandlar först köpprocessen, detta för att visa hur den sedan 

med hjälp utav Internet och word-of-mouth, ytterligare har utökats. Utökningen utav 

köpprocessen kallas social feedback cycle. Sedan belyses kommunikationsmodellen för att 

förklara närmare hur kommunikationsprocessen går till och efter det tas push och pull 

strategierna upp. Push och pull strategierna belyses eftersom kommunikation kan vara 

enkelriktad eller dyadisk. Slutligen behandlar den teoretiska referensramen 

relationsmarknadsföring för att med hjälp av denna teori se om kunder och företag upplever 

någon form av fördelar med relationer. Till sist belyser teorin the relationship marketing 

ladder of customer loyalty, lojalitetsstegen. Denna teori valdes av författarna för att se om 

relation ökar lojalitet. 

 

3.1 Köpprocessen 

Köpprocessen kan beskrivas på olika sätt beroende på val av forskare. Enligt Dahlén och 

Lange (2009) kan köpprocessen beskrivas på följande sätt; Först identifierar köparen ett 

behov, efter att behovet uppmärksammats så startar en informationssökning, när köparen 

funnit information om alternativen som finns så börjar en utvärdering av alternativen. Efter 

utvärderingen fullföljs ett köp och därefter utvärderas köpet för att se om det köpet uppfyllde 

köparens behov. 

Vidare finns en version av köpprocessen som Evans (2008) beskriver som en 

utvecklingsmodell. The social feedback cycle evolverade från den traditionella 

köptrattsmodellen (The Purchase Funnel) som behandlar kunders köp som en stängd process. 

Processen börjar i form utav en medvetenhet utav produkter eller företag för att sedan övergå 

till att övervägas och till slut leda till ett köp.  

Medvetenheten kan vara genom upptäckten utav ett problem som behöver lösas och det är 

detta som startar köpprocessen. Från ett problem till informationssökning och sedan varierar 

stegen beroende på hur involverad kunden behöver vara, varans värde och hur mycket 

eftertanke som behövs vid just det köpet (Hawkins, Mothersbaugh & Best, 2007). 

Modellen behandlar alla typer av köp från de enklaste till de mer komplicerade. De olika 

stegen kan vara olika viktiga och ta olika lång tid beroende på typ av köp. Enklare köp som 

till exempel ketchup går igenom stegen relativt snabbare än större köp. Köp som sker relativt 

ofta kan göra att vissa steg i köpprocessen hoppas över (Gezelius & Wildenstam, 2007). 
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Detta gör att vid användning utav denna modell i uppsatsen har fokusering legat på de senare 

stegen i köpprocessen. 

 

3.2 Word-of-mouth (Viral Marknadsföring) 

Word-of-mouth har existerat långt innan Internet fanns. Det finns tecken på att det redan 

användes under 1800-talet då människor anlitades till att sitta i publiken och jubla under 

operaföreställningar för att skapa en positiv atmosfär (Carlsson, 2010 b). 

Omkring 3,5 miljarder word-of-mouth konversationer förs varje dag, runt om i världen, 

genom sociala medier. Ungefär två av tre, ca 2.3 miljarder, av dessa konversationer, refererar 

till någon produkt av något slag, till någon slags service eller till något varumärke. När detta 

fenomen används i social media sprids det, inte bara snabbt, utan också mycket långt (Evans, 

2008). Word-of mouth kan ge marknadsförare gratisreklam, under förutsättning att det som 

sägs är något positivt, exempelvis i form av råd och rekommendationer. Det har visat sig att 

motivationen till att både lyssna på och tala om produkter som köpts och tjänster som 

utnyttjats är hög. Dock kan konsumenter också sprida negativ information om produkter eller 

tjänster, detta kan exempelvis vara negativa upplevelser (Dahlén & Lange, 2009). 

Studier visar att människor generellt sett litar mer på andra människors åsikter som bekanta, 

vänner och familj. Anledningen är att dessa inte anses ha någon anledning till att inte uttrycka 

något som vore felaktigt eller falskt (Evans et al. 2006). Detta gör att marknadsförare strävar 

efter att generera positiv word-of-mouth och fokusera specifikt på inflytelserika kunder samt 

lojala kunder (Belch & Belch, 2009).  

Man kopplar ofta ihop word-of-mouth med viral marknadsföring. Viral marknadsföring är ett 

ganska nyutvecklat fenomen och det finns ett flertal definitioner på det (Baines et al. 2008). 

Det går ut på att uppmuntra människor till att självmant sprida vidare ett budskap, företag 

eller produkt till människor runt om i deras närhet, kallas även för buzz marknadsföring 

(Carlsson, 2010 b). Det påvisar en ökning hos marknadsförare att använda sig utav Word-of-

Mouth till att stimulera människor att prata mer om något, speciellt de inflytelserika 

användarna (Hawkins et. al 2007).  

Mer än hälften utav de som svarar på konsumentstudier säger att de använder CGM 

(Customer Generated Media) till att begränsa ner köpval genom att använda sig utav olika 

sociala medier (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2009). Detta gör det viktigare än någonsin att se 

till att ha nöjda kunder eftersom att de är bästa tänkbara säljarna men också att vid 

missnöjdhet har de förmågan att få det att sprida väldigt långt på minsta tänkbar tid (Carlsson, 

2010 b). 

Det är många marknadsförare som försöker skapa “buzz” med hjälp utav Internet genom att 

använda e-post, bloggar och sociala nätverk som Facebook och Youtube. Ett exempel på 

framgångsrik viral marknadsföring är när ett känt företag skapade en sjuttiofem sekunder lång 

video om hur en kvinna kunde omvandlas från en ordinär kvinna till vacker modell med hjälp 

av smink, frisyrförändring och fotoredigeringsprogram. Videon genererade mer än tolv 
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miljoner tittare som såg videon och användes i fyra år för att förstärka deras varumärke (Belch 

& Belch, 2009). 

 

3.3 The Social Feedback cycle 

The buying funnel har utvecklats till The social feedback cycle, mellan medvetenhet och 

köpbeslutet kommer den kunddrivna sociala median in, åsikter från andra konsumenter får 

den eventuella kunden att tänka till ännu en gång innan ett eventuellt köp görs. 

 

 

 

 

 

Figur 2 Social feedback cycle (egen bearbetning) 

Social feedback cycle drivs av just word-of-mouth. I den utökade modellen kommer 

drivkraften från de kunder som köpt och sedan uttryckt sig om produkten/tjänsten. Detta 

kommer sedan användas till att förbereda för nästa våg av människor som kommer att handla. 

Allt som kan kopplas till en kunds åsikter i form utav en eller annan erfarenhet kan kallas 

word-of-mouth, erfarenheten kan exempelvis ha varit ett telefonsamtal med kundsupporten 

(Evans, 2008). 

Dahlén och Lange (2009) menar att det är viktigt med en förståelse för hur konsumenter 

tänker i varje steg i köpprocessen, detta för att kunna förstå hur produkter och varumärken ska 

kommuniceras på bästa möjliga sätt. 

 

3.4 Kommunikation 

Det finns två sorters skolor inom kommunikation. Den semiotiska skolan inriktar sig på 

kommunikationens funktioner, samverkan med mottagaren är betydelsefull. Sändaren betyder 

inte lika mycket, det är själva meddelandet och tolkningen utav det som istället är av 

betydelse. Processkolan däremot menar att meddelandet är det som överförs, det är alltså 

avsikten som är den betydande delen (Fiske, 2000). 
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3.4.1 Kommunikationsmodellen 

Det finns många variationer och modifieringar av modellen som ursprungligen togs fram av 

Shannon och Weaver under 1940-talet (Holm, 2002). I kommunikationsmodellen finns det 

två viktiga komponenter som deltar, två viktiga verktyg och slutligen fyra funktioner som 

utgör hela processen. Dessa två viktiga komponenter är sändaren och mottagaren som genom 

meddelandet och kommunikationskanalen, som verktyg, ska framföra ett budskap. De fyra 

funktionerna som ska genomföras är kodning, avkodning, respons och feedback (Belch & 

Belch, 2009).  

 

 

Kodning                   Avkodning 
                   Kommunikationskanal  

    

 

 
      Sändare                          Feedback      Mottagare 

                                                                                                                                                     
Figur 3 Kommunikationsmodellen (egen bearbetning) 

 

Kommunikationsprocessen är ett väldigt komplicerad förlopp vars framgång beror på många 

olika faktorer (Belch & Belch, 2009). Processen påbörjas när sändaren kodar meddelandet 

genom att använda sig av ord, signaler eller symboler (Fiske, 2000). Utan korrekt kodning 

från sändaren kan avkodningen bli fel, vilket innebär att, när meddelandet sänds måste det 

formuleras på ett korrekt sätt för att innebörden av budskapet skall bli så rätt som möjligt. 

Budskap som vill framföras, omvandlas alltså till en mer symbolisk form (Czinkota & 

Ronkainen, 2010).  

Shannon och Weaver identifierade olika problem vid kommunikationsstudier och dessa 

indelades i tre kategorier. Där nivå A betecknades som tekniska problem om hur överföringen 

skall ske. Vidare följt av nivå B som behandlar semantiska problem vilket är hur pass väl det 

är uttryckt och förstått. Nivå C, effektivitetsproblem som är hur effektivt beteendepåverkas 

efter mottagandet av framförandet (Fiske, 2000). Det finns vissa skeptiker inom reklam- och 

marknadsföringsbranschen som menar att alltför mycket fokusering inom forskning är på 

semiotik, som är läran om symboler och teckensystem. De menade att forskare 

överanalyserade och använde en alltför intellektuell attityd vid tolkandet av dessa resultat. 

Detta för att det viktiga inte ligger i hur meddelandet i sig, ser ut utan hur det tolkas utav 

mottagaren. Det är denna del som är det mest väsentliga och gör att det bör finnas förståelse 

för vad som associeras med vad gällande symboler och liknande (Belch & Belch, 2009). Det 

ska alltså vara mer fokuserat på de semantiska problemen som kan uppkomma snarare än de 

tekniska. 

 

Meddelandet kommer sedan skickas genom den kommunikationskanal eller kanaler som valts 

Meddelande

e 

 

Respons

e 
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till sändaren som slutligen ska avkoda det skickade meddelandet (Czinkota & Ronkainen, 

2010). Val utav kanal måste beaktas noga då detta val kan påverka hur tillförlitlig information 

anses vara och hur mottagaren uppfattar meddelandet. Det bör vara något som mottagaren kan 

relatera eller identifiera sig med för att detta påverkar responsen. Det finns två olika typer av 

kanaler, personliga och icke personliga. Personliga är direkt kontakt, öga mot öga, med de 

personer eller grupper som man vill framföra meddelandet till. Dagens teknologi har 

underlättat och effektiviserat genom att de inblandade inte behöver befinna sig på samma 

plats men med tanke på syftet, som är oförändrad, är det ändå att föredra (Czinkota & 

Ronkainen, 2010). Det kan vara säljare inom företag men även sociala kanaler där 

information sprids mellan grannar, vänner, bekanta, och familj anses också vara personliga. 

Detta är vad som brukar kallas för word-of-mouth. Marknadsförare brukar inrikta sig på att 

övertala specifika inflytelserika typer, som är trendsättare eller trogna kunder, då människor 

generellt litar mer på vad andra uttalar sig om vissa produkter och tjänster. (Belch & Belch, 

2009). Det menas att marknadsförare inte bara behöver upprätthålla en dyadisk 

kommunikation mellan företag och kund utan även triadisk som innebär förutom de tidigare 

två nämnda även inkluderar den gemenskapen, eller “community”, kunden tillhör på internet 

(Palmer & Koenig, 2009).  

Brus är när störningar uppkommer som gör att mottagaren inte kan tolka eller förstå 

meddelandet som var menat (Baines et al, 2008). Brus kan bero på kommunikationskanalen 

såsom en dålig telefonuppkoppling eller språkhinder som översättningsfel. Det kan även bero 

på kulturella skillnader som gör att saker missuppfattas eller misstolkas för att saker handskas 

på olika vis (Czinkota & Ronkainen, 2010). Störningar kan uppkomma när konkurrenter ger 

ut konkurrenskraftiga produkter eller kampanjer som gör att kunder blir påverkade eller 

mindre uppmärksamma (Duncan & Moriarity, 1998). Brus förekommer också när det blir 

mycket reklam på en och samma gång, det blir svårt för varje enskild reklam att synas och 

vinna kundens uppmärksamhet (Dahlén & Lange 2009). Sammanfattningsvis anses allt som 

tillkommit men inte var menat att framföras eller tillkomma som brus (Fiske, 2000). 

I traditionell media, såsom TV, radio och tidningar förekommer en hel del brus. För att 

undkomma eller åtminstone minska brus i kommunikation kan man som marknadsförare välja 

alternativa media där man kanske inte har lika mycket konkurrens (Dahlén & Lange, 2009). 

Resultat mäts genom att se hur väl de uppsatta målen blev mötta genom att skapat mer 

medvetenhet och positiva attityder (Czinkota & Ronkainen, 2010). Det beror mycket på det 

sista i kommunikationsprocessen vilket är avkodningen som mottagaren gör. Hur 

meddelandet avkodas beror på vad för värderingar, attityder, uppfattningar och upplevelser 

som mottagaren har varit med om eller innehar (Belch & Belch, 2009). Det är viktigt att 

marknadsförare får respons och kan se resultatet för att kunna analysera vad som var 

framgångsrikt och vad som var mindre framgångsrikt. Respons är den slutgiltiga biten som 

avslutar kommunikationsprocessen och är en viktig del för marknadsförare att lära sig och 

utvecklas för att effektivisera för framtida bruk (Czinkota & Ronkainen, 2010). Respons är 

alltså hur mottagaren reagerar efter att ha fått meddelandet och den biten utav respons som 

kommuniceras tillbaka till sändaren är då feedback (Belch & Belch, 2009). 
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3.4.2 Push och pull strategier 

Pull och push handlar om vem som tar initiativet till kommunikationen. Pushstrategin är den 

enkla kommunikationsvägen, en enkelspårig kommunikation från företag till kund. I denna 

form av kommunikationsväg får kunden inget utbyte i form av kommunikation då 

kommunikationen är enkelriktad (Carlsson, 2010 b). Målet med denna strategi är genom 

aggressivt säljande trycka produkterna så snabbt som möjligt genom distributionskanalerna 

(Belch & Belch, 2009). Det kan även kallas för “avbrytande reklam” som 

marknadsföringsgurun Seth Godin kallar det. Då den traditionella reklamen, såsom TV 

innebär att avbryta människor när de egentligen vill göra något annat som titta på det program 

som egentligen sänds. Mycket handlade då om enkelriktade budskap som skickas ut 

(Carlsson, 2010 b).  

Med pullstrategin försöker man istället utveckla relationer (Baines et al. 2008) detta genom att 

kunden får mer valmöjlighet och även makten att avböja (Carlsson, 2010 b). Marknadsförare 

försöker då skapa ett behov och uppmuntra till förfrågan som gör att produkterna kommer att 

öka i försäljning (Belch & Belch, 2009). Denna pullstrategi innebär också att det gäller för 

företag att få kunder att faktiskt göra ett aktivt val och att bli vald. Kunderna har valet att 

välja, välja bort samt ge respons som att kommentera, sprida det vidare och rekommendera. I 

denna form av flervägskommunikation är det svårt att avgöra vem/vilka det är som är 

mottagare respektive sändare och företagen har mindre kontrollmöjligheter gällande 

kommunikationen (Carlsson, 2010 b). 

Det är dock inte rekommenderat att endast isolera sig till en av strategierna utan man ser 

oftast att företag väljer en kombination. Det som bör beaktas är vilken typ av marknad som 

det ska kommuniceras mot, vilken budget man har, produktens karaktär och samt hur stor 

kontroll som behövs (Czinkota & Ronkainen, 2010). 

 

3.5 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar om att skifta från ett transaktionsperspektiv till en 

relationsfokusering som fokuserar på att ha kvar och förbättra kundrelationer. Det bygger på 

tron att kunder och företag föredrar en långvarig relation till varandra än att ständigt byta 

(Gummesson, 1994). Tidigare marknadsföring kan nästan beskrivas som en relation mellan 

förälder och barn där föräldern visade barnet vägen. Denna synvinkel måste nu förändras i 

och med att dessa, så kallade barn, nu har växt upp och nu även efterfrågar vänners åsikter 

(Meadows, 2008). 

Det menas att kunderna bland annat kommer att uppleva positiva förtroende, sociala och 

upplevelser utav specialbehandlingseffekter. Genom att bygga upp en relation med företagen 

kommer kunderna att uppleva ett förtroende för just det företaget och på så vis reduceras 

ängslan eftersom de vet vad de ska förvänta sig varje gång (Zeithaml et al. 2009). De upplever 

en sorts närhet med företaget och inte längre att de endast är en av många. Detta gör att de 

förväntar sig ett bättre bemötande och behandlas annorlunda, på ett positivare vis, som gör att 
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det även ger en bättre upplevelse (Evans, Jamal & Foxall, 2006). Med tiden kommer kunden 

även att bli mera bekant med företaget på en social nivå och kommer ej att bli lika mottaglig 

för konkurrenters erbjudanden. Den fördelen som upplevs som minst betydelsefull i de flesta 

fall är just känslan utav special behandling. Denna innebär att man får speciella erbjudanden 

eller priser (Zeithaml et al. 2009). Gummesson (1994) har satt ihop en lista med trettio olika 

typer utav relationer varav den sextonde menar att de personliga och sociala nätverken ofta är 

väldigt viktiga för ett företag. I vissa kulturer består kunderna endast utav vänner och 

vännernas vänner. 

En fråga som alla företag bör fundera över är om alla kunder vill ha en relation, en relation 

innebär inte alltid fördelar från kundens perspektiv (Grönroos, 2008). Däremot finns det ett 

flertal fördelar för företag som övergår till ett relationsperspektiv med sina kunder. Det kan 

bland annat ge ekonomiska-, positiva kundbeteende effekter och personalfördelar (Zeithaml et 

al. 2009). Ett samspel mellan kunder och företag som innebär vissa fördelar kan vara början 

till en mer eller mindre varaktig relation (Evans et al. 2006). Forskning har visat att ett 

långsiktigt perspektiv kan innebära ekonomiska besparingar. Exempel är att genom att en 

relation som bidrar till återkommande kunder gör att företag kan spara in på marknadsföring 

och andra administrativa arbeten. Det tyder även på att de är villiga att betala mer för 

företagets varor (Zeithaml et al. 2009). Relationer kan stärkas genom att bjuda in kunder till 

kundgrupper eller paneler och även tilldela något extra utöver det vanliga till de trofasta 

kunderna (Evans et al. 2006). Kundbeteende innebär bland annat att företag kan få gratis 

marknadsföring genom spridning från mun-till-mun. I vissa fall kan kunder som är så pass 

bekväma med företagets produkter och tjänster även bidra till en ökad upplevelse till nya eller 

potentiella kunder genom att hjälpa andra och på så vis öka trivsel (Zeithaml et al. 2009). 

Marknadsförare och kunder har inte samma syn på vad relation och relationsmarknadsföring 

innebär. När ett företag applicerar relationsinriktad marknadsföring betyder inte det att 

kunden samtidigt känner av en förbättrad relation. Kunden fokuserar ofta på att det 

fortfarande är samma långsamma klagomålshantering, att personalen är lika ointresserad och 

att e-posten får uteblivna svar. Visst kan kunden ha nytta och glädje av en mer personlig 

marknadsföring och kundklubbar, dock betyder det inte för kunden att en relation har 

etablerats (Grönroos, 2008). 

Att en kund anser sig ha en relation till ett företag betyder inte att kunden kommer vara lojal, 

en etablerad relation är inte tillräckligt för lojalitet. Dock måste en relation ha etablerats 

mellan företaget och kunden för att kunden ens ska kunna vara lojal, detta är en viktig och 

grundläggande förutsättning (Grönroos, 2008). 

 

3.5.1 The relationship marketing ladder of customer loyalty 

Lojalitet kan ses som en relationsprocess, en interaktion mellan kund och företag 

(Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006). Relationen kan efterliknas ett äktenskap där 

grunden är att båda parter har samma värdesättningar som engagemang och lojalitet (Evans et 

al. 2006). Lojalitet fås vid en sund relation där båda parter har liknande värderingar och 
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strävar någorlunda efter samma sak, relation och lojalitet hör alltså samman (Evans et al. 

2006).  

Lojalitetsstegen hjälper marknadsförare att kategorisera sina kunder (Harridge, 2008). Som de 

flesta modeller finns även olika versioner av denna. Dahlén och Lange (2009) kallar denna 

modell för BCR-stegen, “Benefits of Customer Retention”. Andra kallar den för 

lojalitetsstegen, eller loyalty ladder (Gumesson, 2008) och som andra modeller skiljer sig 

innehållet något beroende på vilken version man använder sig av, men generellt så innebär 

den det samma. Lojalitetsstegen kan tänkas som en stege, ju högre upp en kund är på stegen, 

desto mer lojal är hon eller han (Dahlén & Lange, 2009). 

Lojaliteten kommer i detta fall från konsumenten/kunden. Den “lägsta” kategorin är 

‘prospect’, en eventuell kund. Efter prospect kommer just ”customer”, alltså kund, varken mer 

eller mindre, här har ett köp gjorts. Om ett köp blir till fler blir kunden återkommande, en 

”client”, här påbörjas en långvarig relation mellan organisation och konsument. Det näst sista 

steget i lojalitetsstegen är supportern, eller anhängaren, denne person stödjer organisationen 

men enbart på ett passivt sätt (Payne, Ballantyne 2002). Det absolut sista steget är när 

konsumenten blir "advocate", en förespråkare. Detta är det mest lojala steget då man som 

anhängare enbart handlar och konsumerar produkter/service av ett och samma företag eller 

varumärke (Gumesson, 2008). Dahlén och Lange (2009) kallar kunden högst upp på stegen 

för ambassadör. Ju högre upp en kund är på stegen, desto mer attraktiv anses den, för att 

denne har den högsta lojaliteten (Harridge-March, 2008). Motsatt så ju längre ner en kund är 

på stegen desto mer sårbar är kundlojaliteten (Mascarenhas et al. 2006). 

Dock kan missförstånd med denna modell uppstå då man inte alltid kan veta vad som menas 

med ordet “lojal”. Bara för att en kund återkommer betyder det kanske inte att denna är lojal, 

utan de återkommande köpen kan bero på exempelvis ren bekvämlighet (Baines et al. 2008). 
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4. Empiri 

 

I denna del presenteras den empiriska datan som samlats in till denna uppsats. Till en början 

ges en kort presentation på de företag som valts ut och sedan hur företag kan använda 

Facebook. Vidare presenteras den data som samlats in via enkät och intervju med företag 

respektive kunder.

 

4.1 ICA 

ICA ingår i ICA-koncernen som innefattar ICA Sverige, ICA Norge, Rima Baltic, ICA 

fastigheter samt ICA-banken. ICA- koncernen är ett utav norra Europas ledande 

detaljhandelsföretag och är aktiva i flera länder och de har ett av Sveriges starkaste 

varumärke. ICA-butiker i Sverige har fyra olika profiler som företaget jobbar utifrån. Dessa 

är: ICA-nära, ICA kvantum, ICA supermarket och ICA Maxi. 

ICA har ca 50 000 stycken anställda varav runt 20 400 stycken är anställda inom ICA-

koncernen. Omsättningen ICA har är runt 95.2 miljarder svenska kronor. (ICA, 2012). 

 

4.2 Coop 

Coop ingår i det Cooperativa Förbundet (KF) som bildades år 1899, vilket är ett förbund för 

41 konsumentföreningar men med dagligvaruhandel som dess kärnverksamhet. I 

dagligvarugruppen ingår bland annat butikskedjorna som Coop Konsum, Coop Extra, Coop 

Nära, Coop Forum, Coop Bygg, butiken Daglivs och nätbutiken mataffärren.se. Dessa ingår i 

dotterbolaget till KF-koncernen och går under namnet: Coop Butiker & Stormarknader AB. 

Å r 2011 uppgick omsättningen inom dagligvarugruppen till 33.2 miljarder kronor samt 

medelantalet anställda var ca 6800 personer (Coop, 2012). 

 

4.3 Facebook 

Facebook är ett socialt medie som är gratis. Facebook kan användas av både företag och 

privatperson där man kan skapa sin egen sida (Facebook, 2012). Facebookssidorna för företag 

är inte samma slags sida som för privatpersoner, det är ett medvetet val som gjorts från 

Facebook för att skilja dessa olika typer åt. En av de största skillnaderna är att företagssidan 

inte har några vänner, istället får folk gå in och “gilla” företaget. Som privatperson gillar man 

sidan genom att trycka på knappen som heter just “gilla”. Företagssidan kan även göra 

statusuppdateringar med aktuella händelser/kampanjer så privatpersonerna ska se detta, där 

även foton kan läggas upp (Carlsson, 2010 a).  

Privatpersonens alla vänner kan se vilka företagssidor han eller hon gillar och det syns även 

om en person är aktiv på en företagssida genom att denna kommenterar på företagssidan. 

Detta kommer att visas i den så kallade “activity feed” som anpassas efter personen och visar 

http://www.facebookskolan.se/foretag/index.php?page=8-anledningar-till-varfor-ert-foretag-behover-en-facebooksida
http://www.facebookskolan.se/foretag/index.php?page=8-anledningar-till-varfor-ert-foretag-behover-en-facebooksida
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om vänner till denna person har varit aktiv på sidan. Har inte vännerna varit aktiva visas 

istället sidans rekommendationer som är anpassade av själva företaget (Facebookskolan, 2012 

a). 

Gillaknappen gäller inte bara för andra att gilla företaget utan även de produkter eller tjänster 

som företaget erbjuder och annonseras via företagets Facebooksida (Facebookskolan, 2012 a). 

Enligt statistik hämtat från Facebookskolan (2012) tyder det på att det är företag inom 

mat/godis/dryck som har lättast att samla många fans. Det är i genomsnitt tre företag som 

varje svensk gillar på Facebook och 2.46% av alla fansen som finns på företagssidan är aktiva 

(Facebookskolan, 2012 b). 

 

4.4 Presentation av kundperspektivet 

Det samlades in 17 enkätsvar från ICA och Coops kunder. Av dessa 17 var det fyra som var 

villiga att ytterligare ställa upp på en telefonintervju och de hade kontaktat något eller båda 

företagen via Facebook. Två utav dessa hade någon gång kontaktat båda företagen och 

resterande två hade endast kontaktat ett företag, dock olika. Majoriteten av de svarande var i 

enkäten kvinnor, men i telefonintervjun var det jämnt fördelat. Å ldern på de svarande har haft 

stor variation, från 13 år ända upp till 70 år, dock har de flesta som svarat varit mellan 21-30 

år. Bland de tillfrågade var nästan hälften studerande och resterande arbetande, jobbsökande 

eller annat. 

 

4.4.1 Kommunikation 

När de tillfrågade, från enkäten, fick välja, föredrar de kontakt med företag via e-post och 

telefon, tre svarade också att de föredrar att gå till butiken och endast två svarade Facebook. 

Av de som svarat på enkäten hade fyra stycken kontaktat ICA, tre stycken svarade att de har 

kontaktat Coop och en svarade att denne hade kontaktat båda. De resterande nio svarade att de 

inte hade tagit kontakt med något av företagen. 

Av de få som hade någon åsikt på kommunikationsfrågorna på enkäten svarade de att de är 

positiva gällande bemötande och responstid av företagen på Facebooksidorna. De svarade 

också att detta däremot inte har någon speciell positiv eller negativ effekt på de tillfrågades 

syn på företagen. Vid de djupgående telefonintervjuerna däremot svarade de tillfrågade att 

detta i viss mån kan påverka deras syn på företaget. De flesta uppfattade även att 

kommunikationen, med hjälp av Facebooksidorna, har effektiviserats men enstaka tyckte att 

det har blivit långsammare. Alla instämde, antingen helt eller delvis, till påståendet om att det 

har inneburit någon form utav tid- och kostnadssparande för de tillfrågade. Det fanns även de 

som kunde uppleva att det blivit förvirrande och komplicerat, efter införskaffande av 

Facebooksidorna, men fler ansåg att det blivit lättare att kommunicera med företag via 

Facebook. 

Då svarsfrekvensen inte var särskilt hög på enkäten gällande dessa frågor kompletterades det 

med mer information via telefonintervjuerna. De telefonintervjuade tyckte att det är 
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annorlunda att ha kontakt med företagen via Facebook gentemot andra kontaktsätt. Detta 

yttrade sig i att hälften svarade att de tycker att kommunikationen har blivit svårare medan 

den andra hälften faktiskt tycker att det har blivit enklare. Några tyckte också att det har blivit 

långsammare och de sa att det inte heller har blivit tidssparande eftersom man får vänta på 

responsen. Dock svarade alla att de ser en positiv förändring i att kunder har fått mer 

inflytande, bara det inte går till överdrift. 

Hälften som svarade på enkäten har någon gång kontaktat företagen, dock har de flesta valt att 

avstå att svara på hur de upplevde det. Alla som var med i telefonintervjun har någon gång 

kontaktat företagen via Facebook. Frågan utvecklades vidare och kunderna på 

telefonintervjuerna fick berätta vidare om hur de upplevde detta kontaktsätt och responsen. 

Fortsättningsvis på telefonintervjuerna så svarade majoriteten att de upptäckt vissa brister i 

kommunikationen, vilket bidragit till besvikelse eller upprördhet och irritation hos de 

tillfrågade. Bristerna visade sig i form av att svar ibland uteblev eller att svaren inte gav 

någon större klarhet i frågan som ställts. Dock sa en person att denne var väldigt nöjd med 

kommunikationen och responsen med det ena företaget. Den som var väldigt nöjd fick också 

svar på sin fråga och denne tyckte att svaren var bra och hade lagom lång väntetid. 

De telefonintervjuade fick också frågan om vilket kommunikationssätt de föredrar, envägs 

eller dyadisk kommunikation och svaren var ganska varierande, men majoriteten svarade ändå 

att de föredrar envägskommunikation. De tyckte att envägskommunikation är tillräcklig men 

det kan även vara roligt att ibland få delta i kommunikationen när de har något som de vill 

tillföra. Vidare fick de tillfrågade ta hänsyn till vad de tycker om graden av kontroll som 

företaget har över innehållen som publiceras på Facebooksidorna. Till denna fråga hänvisade 

författarna till ICA och Coop:s Facebooksida där de två företagen har olika grad av kontroll, 

den ena tillåter all form av inlägg från alla och den andra tillåter endast inlägg från företaget 

själva men tillåter andra att kommentera. De flesta ansåg att en mer öppen sida innebär 

fördelar som ökad känsla av delaktighet, bättre bemötande och att samma fråga kan besvaras 

till fler vilket underlättar alla parter. En påpekade att en öppen sida inte alltid är nödvändig då 

det finns möjlighet att skicka privata meddelanden. 

Telefonintervjun fortsatte med kommunikationsfrågorna och nästa fråga var följande; brukar 

du rådfråga eller ta hänsyn till vad vänner och människor i din närhet tycker och säger om 

produkter och butiker, innan ett köp görs? Flera av dem svarade att det beror på vad för något 

man ska köpa, så till viss del gör de det. En person däremot svarade nej, denne gör aldrig det. 

 

4.4.2 Förändringar genom Facebook 

Av de 17 som svarat på enkäten var åtta enbart med i ICA:s Facebooksida respektive fyra i 

Coop:s. Vidare var det fyra som var med i båda företagens Facebooksida och slutligen en som 

inte var med i någon av sidorna. Det är inget krav att vara med i företagens Facebooksidor för 

att kunna delta på sidans aktiviteter och händelser.  

Majoriteten utav de svarande från enkäten, svarade att de är inne på företagens Facebookssida 

åtminstone en gång i månaden eller oftare, däremot var 15 av de 17 svarande aktiva eller har 
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varit aktiva i någon av Facebookssidorna. Med ordet aktiva menas att man kommenterar, 

gillar, checkar in på Facebook eller i mataffären eller delar vidare bilder eller dylikt. Ungefär 

hälften av de tillfrågade angav att de sällan läser uppdateringar, som företagen skriver, medan 

den andra hälften läser det ganska ofta, ibland eller alltid. Svarsfördelningen ser ungefär 

likadan ut när frågan om de tar del utav erbjudanden på mataffärernas Facebookssida ställdes, 

men majoriteten av svaren var; ibland. De som däremot aldrig tog del utav dessa erbjudanden 

svarade att de inte gör det eftersom de helt enkelt inte är inne på sidan eller tänker på det, eller 

så handlar de aldrig i själva butiken i fråga eller utnyttjar sällan erbjudanden från matbutiker 

överhuvudtaget. 

En klar majoritet, fortfarande från enkäten, av de tillfrågade angav att de nästan aldrig eller 

sällan ägnar sig åt att klaga, checka in och eller be om hjälp av något slag. Oftare pågående 

aktiviteter de tillfrågade ägnar sig åt på företagens Facebookssida är att dela bilder, 

rekommendera och kommentera, dock var svaren ganska spridda. Några av anledningarna till 

att aktiviteterna klaga, checka in och be om hjälp utnyttjas mindre, är för att de tillfrågade inte 

har något intresse eller behov utav dessa aktiviteter, detta fick författarna svar på vid den mer 

djupgående telefonintervjun. 

I enkäten frågade även författarna, de som valt bort Facebook som ett sätt att föredra vid 

kontakt med företag, varför det inte var ett tänkbart alternativ. Kunderna fick då några 

påståenden och alternativ att välja mellan. Många ansåg att kontakta företag genom Facebook 

känns för offentligt eller så har de inte tänkt på att det var ett alternativ. Det fanns även några 

få som inte riktigt förstod hur det går till eller så har de valt bort att använda Facebook som 

kontaktalternativ för att de tidigare aldrig fått svar.  

De tillfrågade fick även på enkäten, en skala på ett till tio svara på hur de ställer sig till det 

material som företagen publicerar på deras Facebooksidor, ett innebär mycket negativt och tio 

innebär mycket positivt. Alla utom en person svarade fem eller en högre siffra, de flesta 

svarade en sjua. De fick även använda denna skala till att svara på hur påverkade de blir av 

andra kunders positiva respektive negativa inlägg. Svaren visar att de blir mindre påverkade 

av negativa kommentarer men de blir däremot något mer påverkade av de positiva 

kommentarerna. Svaren var blandade men det är fler som har svarat att de blir påverkade av 

de positiva kommentarerna än de negativa. 

Vid den muntliga telefonintervjun visade det sig att de negativa kommentarerna ansågs 

antingen vara ogrundade eller onödiga. Alla de intervjuade medgav att de blir påverkade utav 

vad som skrivs men ansåg att företagen sköter det bra. Det är en blandning utav vilka typer av 

kommentarer som påverkade de tillfrågade mest. En svarade att de negativa påverkade, en 

annan svarade positiva och de resterande två ansåg att båda typer påverkade. Det var en 

tillfrågad som specifikt påpekade om att det var viktigt för företag att anställa kompetent 

personal då brist på engagemang syns igenom. Det var även två som uppgav att trevlig 

personal är något som uppskattas och värderas högt. 

Vidare ställdes frågan om vad de på telefonintervjun tycker att Facebook har för påverkan 

mellan kund och företag och några svarade att det har blivit mycket enklare efter att företagen 

gått med i Facebook, enklare när man vill kontakta dem eller hitta information om dem. De 
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svarade att de tror att en större påverkan ligger i att andra ser vad som skrivs och svaras, så 

det kan såklart vara både bra och dåligt. 

Avslutningsvis blev kunderna tillfrågade i telefonintervjun om de använder sig utav Internet 

för att söka information och kommentarer om produkter eller företag. En svarade nej, denna 

brukar bilda en egen uppfattning och ta beslut utifrån det medan tre brukar eller har någon 

gång gjort det, beroende på vad som ska köpas. Den ena utav dem tillade även att negativa 

uttryck om produkter eller tjänster kan göra så att denna person avstår från att köpa en viss 

produkt. 

 

4.4.3 Relation 

De flesta tillfrågade på enkäten föredrar att handla på ICA men endast nio av dessa handlar 

faktiskt där. Det frågades under telefonintervjun om de tror att en bra relation bidrar till lojala 

kunder som är mindre benägna till att byta mataffär. Alla svarade utan tvekan ja på denna 

fråga men när de fick frågan om detta stämmer på de själva så blev svaren lite annorlunda. 

Några av dem sa att det stämmer, men två av dem svarade att faktiskt priset har större 

betydelse, finns det billigare alternativ så är det avgörande. Också närheten kan vara en 

avgörande faktor om man är en lojal kund eller inte, vilket överensstämmer med de svar som 

också angavs på enkäten.  

En majoritet av de svarande, svarade på enkäten, att de tror att företagens närvaro på 

Facebook har påverkat deras relation till företagen och alla utom en tror att företagens 

Facebooknärvaro har en positiv påverkan. Vid telefonintervjuerna vidareutvecklades detta 

genom att de tillfrågade fick svara på vad det betyder för dem personligen med att företagen 

finns på Facebook. Svaren på denna fråga var, som väntat eftersom frågan är personlig, 

blandade. De flesta svarade att de tycker att det är bra att företagen finns där, det underlättar 

när man vill få reda på information om företagen, eftersom många har just Facebook. Någon 

svarade att man lättare kan få en uppfattning om företagen och det är bra att man kan se om de 

är aktiva på Facebook, dock sa personen att denne själv inte är så aktiv på företagens sidor. 

Slutligen svarade en person att denne inte tycker att det betyder något för denne personligen. 

Personen hade önskat att man kunde få mer speciella erbjudanden om man är med och gillar 

företagen på Facebook. 

Vid telefonintervjuerna frågades det också om de håller med om att man får fördelar hos 

företag vid en bra relation och de flesta svarade ja, att de tycker det. De säger att fördelar som 

man kan se vid just en bra relation är ett ökat förtroende. Samtidigt frågades det i enkäten om 

de tillfrågade känner förtroende för just ICA och Coop och majoriteten svarade att de känner 

mycket eller fullt förtroende för företagen, några svarade att de är neutrala och ingen svarar 

att de inte känner något förtroende alls. 

Fortsättningsvis så var de tillfrågade på telefonintervjun mer negativa åt att man skulle få 

några sociala fördelar vid en bra relation med företagen. Med sociala fördelar menas det att 

man känner sig speciell och inte längre bara är en i mängden eller att man känner en större 

närhet till företagen då man kanske har en bättre relation till personalen. Slutligen svarade de 
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att de tror att man kan få mer specialbehandling vid en bra relation, specialbehandling som 

speciella erbjudanden och rabatter. De sa att vid en bra relation kan det hända att man får mer 

erbjudanden, en person trodde framförallt att om man gillar företagen på Facebook eller om 

man checkar-in att man är där, så kan man få fler erbjudanden eller rabatter. Fortsättningsvis 

poängterades det också att en person tycker att man borde få fler erbjudanden och rabatter än 

de tidigare fått. Det frågades vidare om de telefonintervjuade själva känner att de har någon 

relation till ICA och Coop och nästan alla svar var nej, de tycker inte heller att denna 

uteblivna relation varken ger för- eller nackdelar. Frågorna om relation avslutades med att de 

tillfrågade fick sätta en siffra på relationen till ICA och Coop, ett till tio där tio är mycket bra 

och ett är mycket negativ eller obefintlig. Två svarade en femma, varken bra eller dåligt 

medan de andra två svaren var väldigt blandade, allt ifrån en etta till en åtta. 

 

4.5 Presentation av företagsperspektivet 

Det insamlades två intervjuer från företagen, ett från ICA och ett från Coop. Innan intervju 

fick företagsrepresentanterna svara på varsin enkät för att spara tid men även för att visa 

företagen vad undersökningen behandlade för områden. 

 

4.5.1 Kommunikation 

Efter anförskaffning av Facebooksidan angav båda företagen, via enkäten, att 

kommunikationssätten, med kunder är oförändrade, dock angav det ena företaget att fax som 

kommunikationssätt har minskat. Vidare frågades det om vilka kommunikationssätt som, efter 

anförskaffning av Facebook, har ökat och här angav det ena företaget att det är oförändrat och 

det andra företaget svarade att just Facebook som kommunikationssätt har ökat.  

Vid den personliga intervjun var båda företagen nöjda med deras kommunikation med kunder 

via Facebook. En menade att det kan innebära både “ris och ros” eftersom det är en så stor 

organisation man arbetar i men det gäller att ta sig tid, förklara och ha ett bra bemötande. Den 

andra tycker att det som gjorts är bra men att de inte är tillräckligt frekventa utan uppdaterar 

ojämnt lite då och då, vilket kan förbättras. Denne sa att de kommer jobba med 

Facebooksidorna mer kontinuerligt för att kunna göra en utvärdering på om de ska fortsätta 

med sidan eller inte och för att se om detta är det rätta forumet. 

Ett av företagen angav i enkäten att kommunikationen med kunderna, efter anförskaffning av 

företagens Facebooksida, har blivit delvis effektivare medan en svarade att det är oförändrat 

eller inte har någon åsikt om frågan på enkäten. Fortsättningsvis höll en person inte alls med 

om att kommunikationen med kunderna har blivit långsammare medan en person instämde 

delvis. Om kommunikationen har blivit kostnadssparande hade de ingen åsikt om, eller så 

tyckte de att den är oförändrad. De instämde inte alls att kommunikationen har blivit 

otydligare, en person instämde inte heller att kommunikationen med kunderna blivit mer 

komplicerat eller enklare. Medan den andra faktiskt delvis tyckte att den blivit både enklare 

och mer komplicerad. Om kommunikationen har blivit tidssparande var de lite oense om, den 

ena tyckte det är oförändrat medan den andra instämde litegrann. 
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I intervjun var båda företagen eniga i sina svar om att det inte har påverkat sättet att bemöta 

kunder på något speciellt vis. Den ena menade att det nog tar ett tag innan denna 

marknadsföringskanal påverkar den allmänna strategin gällande bemötande. Den andra 

menade att det man bör tänka extra på är att eftersom bemötandet inte sker öga mot öga, 

måste man vara eftertänksam i sina formuleringar, då man inte kan nyansera språket med 

röstlägen och toner.  

I enkäten frågades det vidare om företagen är aktiva på andra sociala medier varav den ena 

svarade att de också är aktiva på Twitter, Youtube och bloggar. Det andra företaget lämnade 

denna fråga obesvarad. Eftersom denna fråga inte behandlades i intervjun, förblev frågan 

obesvarad. 

Vidare i intervjun fick representanterna frågan om vilket kommunikationssätt de föredrar och 

då varierar svaren. Den ena tycker att direktreklam är att föredra, det är tråkigare men mer 

effektivt, denna person föredrar även kundspecifik reklam som skickas ut till medlemmar. 

Däremot blev det i butik som fördrogs för den andre eftersom de varor de säljer är mat och ett 

fysiskt möte är att föredra. Det poängterades att alla kanaler har sina för- och nackdelar och 

det är viktigt att kunna använda dessa på bästa sätt i sitt bemötande gentemot kunder. 

Företagen fick, i enkäten, ta ställning till hur nöjda eller missnöjda de tror deras kunder är 

angående bemötande, väntetiden och kommunikationen i helhet på Facebook. De svarade att 

de tror kunderna är nöjda med bemötandet. Vidare hade en svarat neutralt på väntetid och 

kommunikationen i helhet medan den andra svarade att de tror kunderna är nöjda med både 

väntetid och kommunikationen i helhet. Sedan fick de ta ställning till hur nöjda eller 

missnöjda de är över sin egen aktivitet på Facebook gällande bemötande, väntetid och 

kommunikation i helhet. En person har svarat neutral på alla dessa tre frågor medan den andra 

har svarat att de är nöjda med både bemötande, väntetid och kommunikation i helhet. De fick 

också svara på hur nöjda eller missnöjda de är med byggandet av relationer med hjälp av 

deras aktivitet på Facebook och där svarade båda att de är nöjda med det. 

Slutligen ombads de båda att förklara på vilket sätt kommunikationen förändrats efter 

anförskaffning av Facebooksidorna varav en svarat att de har en mycket snabbare och direkt 

kommunikation med deras kunder. De får snabbare respons på det de gör, alltifrån kampanjer 

till nya produkter. Kommunikationen med kunderna kräver också tid och eftertänksamhet då 

det de skriver blir publikt för många. 

 

4.5.2 Förändringar genom Facebook 

På enkätfrågan om företagen tycker att de, med hjälp av Facebook har möjlighet att nå ut till 

ett större antal kunder, svarade en nej och en ja. Båda svarade att de tycker att Facebooksidan 

är här för att stanna. Det frågas vidare om de tror att kunderna tar del utav erbjudanden som 

publiceras på deras sida på Facebook, en svarar ja och en svarar kanske. 

Vid intervjun frågades det efter varför företagen skaffade Facebooksidan, det ena företaget 

svarar att de ville finnas där kunderna fanns, vilket de kände på sig var på Facebook. Det 



 

27 

 

andra företaget svarar att de ville ha ett snabbare media och kunna kommunicera med 

erbjudanden snabbt, andra anledningar att Facebooksidan skaffades är för att de vill bygga 

relationer med sina kunder. Företaget tillägger under intervjun att de flesta andra 

kommunikationssätt är ensidiga, de vill ha respons. Intervjun fortsatte med att företagen fick 

svara mer konkret vad själva syftet med deras Facebooksida är varpå det ena företaget svarade 

att de vill bygga relationer, få en dialog och representanten fortsätter; Kunderna kan inte 

gömma sig om de kommenterat och kritiserar på Facebook, kritiken blir på så sätt bättre och 

mer konstruktiv. Ä ven den andra företagsrepresentanten svarade att syftet är att skapa 

relationer och få en dialog med deras kunder. 

Intervjun med företagen gick vidare och de fick frågan om vad de tror att deras kunder 

förväntar sig av deras Facebooksida. Den ena svarade att de tror att kunderna förväntar sig att 

få ett personligt bemötande och att även få snabba svar på frågor och funderingar. Den andra 

svarade att kunderna nog förväntar sig att det ska hända lite mer på Facebook än det i 

dagsläget gör, denne säger att deras företag är lite dåliga på aktivitet på Facebook och att 

kunderna kanske är förvånade att de har Facebook. Företagsrepresentanten fortsatte med att 

säga att kunderna antagligen förväntar sig att få erbjudanden. Han säger att de testat att ha 

tävlingar på Facebooksidan vilket är uppskattat av kunderna. 

Vid intervjun fick företagsrepresentanterna frågan om vilken effekt företagets Facebooksida 

har gällande deras bemötande av kunder. Den ena svarade att de förenklar och att relationer 

fördjupas. En effekt är också att de blir mer personliga och inte lika ansiktslösa. Den andra 

svarade att man noga behöver tänka på hur man ska uttrycka sig eftersom man inte är i samma 

rum. Personen fortsatte med att säga att det är väldigt viktigt att svara på alla inlägg man får. 

 

Intervjun avslutas med att företagen fick svara på vilka fördelar respektive nackdelar de 

tycker att en Facebooksida har. Den ena svarade att fördelar är att man får snabb återkoppling 

med kritik, exempelvis om någon skriver något negativt så kan de snabbare åtgärda det 

negativa som hänt. Den tillfrågade fortsatte med att säga att det är positivt på så sätt att man 

får feedback, man kan som företag fråga kunderna om saker och idéer, det är en fördel att 

valmöjligheten att kunna ställa frågor finns. Den tillfrågade fortsätter med att säga att detta 

också kan bli en nackdel, man ska nog akta sig för att fråga för mycket. Vidare är en fördel att 

man skapar en dialog och att kunderna får chansen att känna sig delaktiga. Den andra 

företagsrepresentanten svarade, på den avslutande frågan om fördelar och nackdelar med 

Facebooksidan, att fördelen är att man får en personlig kontakt med den enskilde individen, 

att få denna kontakt är inte möjligt vid andra sociala medier. En annan fördel är att man får ta 

del av kundernas personliga tankar. Det finns inga vidare nackdelar, men man måste bemöta 

kunderna på rätt tid och det tar ju tid, men det är ingen direkt nackdel, avslutar 

företagsrepresentanten. 
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4.5.3 Relation 

Företagen fick i enkäten frågan om de tror att företagets närvaro på Facebook har påverkat 

relationen till kunderna. På den frågan svarade en person ja och en svarade kanske och båda 

tror att påverkan är på ett positivt sätt. 

Företagen fick, i intervjun, ta ställning till om de tror att det är möjligt att bygga relationer 

med hjälp av Facebook och båda svarade att de tror det, varav den ena poängterade att det är 

förutsatt att man jobbar med Facebook kontinuerligt, annars kan det få tvärtomeffekt. Båda 

företagen svarar också att de eftersträvar en bättre relation med hjälp av Facebook. 

Några av de avslutande frågorna i intervjuen var för- och nackdelar med en bra respektive 

dålig relation till kunder. Båda svarade att fördelen med en bra relation är att de hoppas på att 

fler kunder väljer att handla hos dem. Det nämndes inga nackdelar, däremot sa en utav de 

intervjuade att utöver att kunder väljer dem så hoppas de på att de även pratar positivt om 

varumärket och även sprider det vidare via andra sociala medier. Den ena menade även att 

visst kan det uppkomma situationer då kunderna nästan kan tycka att man får för bra 

relationer. I dessa fall kan kunderna kanske känna att de måste handla i en viss butik på grund 

av det. Å  andra sidan är det även lika lätt för dem att tycka illa om varumärket bara för att en 

person var otrevlig vid någon tidpunkt. Den andra företagsrepresentanten menade att det är 

som i verkliga livet, för att bli omtyckta krävs en bra relation och vice versa. Vid en dålig 

relation kommer färre människor att besöka dem, avslutar personen. 
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5. Analys 

 

Nedan presenteras analys av empiri som skall analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Avsnittet är indelat i samma rubriker som i empirin, här kommer skillnader 

och likheter mellan empiri och den teoretiska referensramen analyseras. 

 

För att få fram en analys har en sammanfattning av empiri gjorts. Efter sammanfattningarna 

har författarna kopplat empirin till de olika teoridelarna. Författarna har försökt analysera och 

jämföra empiriresultatet med vad som sägs i teorierna. Slutligen har jämförelser gjorts för att 

vidare kunna diskutera det som framkommit i analysen. 

5.1 Kommunikation 

 

Kommunikationsmodellen 

De kunder som besvarat enkäterna och telefonintervjuerna har delade åsikter om den 

förändrade kommunikation har blivit enklare, mer komplicerad, otydligare, tidssparande, 

kostnadssparande, långsammare eller effektivare. Ä ven företagen har delade åsikter gällande 

hur kommunikationen har förändrats. Båda sidor upplever både att det har förenklats men 

även i vissa fall försvårats. Båda företagen är nöjda med hur de har hanterat bemötandet av 

deras kunder via Facebook, dock poängterar det ena företaget att förbättringar kan göras. De 

tror också att kunderna är nöjda med deras insats. Av de kunder som svarat på frågor 

angående hur nöjda de är gällande bemötande, svarar kunderna olika. En del är nöjda med 

företagens bemötande och en del är mindre nöjda eller missnöjda. De kunder som ansåg att 

kommunikationen i överlag var bra, var de som fick svar, dessa ansåg också att svaren var av 

bra kvalitet samt att väntetiden var acceptabel. Kommunikationsprocessen börjar genom att 

sändaren kodar ett meddelande, meddelandet kan bestå av ord symboler eller signaler (Fiske, 

2000). Hur meddelanden tolkas beror på vad för upplevelser och värderingar som mottagaren 

har eller har varit med om tidigare (Belch & Belch, 2009).  

Företagen har inte upplevt någon förändring i form av ökning eller minskning utav de lika 

kontaktsätten. Ett av företagen nämnde att användning utav fax som kontaktmedel hade 

minskat och att Facebook som ett sätt att kontakta företag hade ökat. Av alla de 

kontaktmöjligheter som finns föredrar kunder att använda sig utav telefon eller e-post medan 

företagen föredrog mer personlig kontakt eller enkelriktad direktreklam.  Det var också tre 

kunder som svarade på enkäten att de föredrog kontakt i butik. Czinkota och Ronkainen 

(2010) menar att den tekniska utvecklingen har förenklat kommunikation då man inte längre 

behöver befinna sig öga mot öga för att kommunicera. Vidare hävdar författarna att kontakt 

öga-mot-öga är något att föredra då syftet med kommunikation är oförändrad. 

Företagen ansåg inte att Facebook som kommunikationskanal innebär någon större förändring 

strategimässigt från tidigare. Dock poängterar det ena företaget att det är extra viktigt att vara 

tydlig i sin kommunikation i och med att språket inte kan bli lika nyanserat eller varierat som 

när man pratar öga-mot-öga. Detta märks i och med att en viss portion utav de kunder som 
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svarat upplever brister i kommunikationen genom Facebook i form utav uteblivna eller 

tvetydiga svar. Störningar som uppkommer vid tolkning av ett meddelande kallas brus 

(Baines et al, 2008). Allt som under tolkningsprocessen tillkommer, som inte ska tillkomma 

kan anses som brus (Fiske, 2000). 

Val utav kanal måste beaktas noga, vilken kanal man väljer kommer påverka hur trovärdig 

informationen bedöms vara. Val utav kanal kommer också påverka hur mottagaren uppfattar 

meddelandet. I och med att dessa val påverkar mottagarens respons är det fördelaktigt om det 

är något som de kan relatera till (Czinkota & Ronkainen, 2010). De två företagen har på deras 

Facebooksida olika grad av kontroll, det ena företaget låter kunderna få göra inlägg medan det 

andra inte tillåter det. I telefonintervjun med kunderna får de själva ta ställning till vilket de 

föredrar. Föredrar de en öppen sida på Facebook där vem som helst kan skriva vad som helst, 

eller en mer kontrollerad sida där enbart företaget kan skriva nya inlägg och kunderna endast 

kan kommentera. Tre av de fyra tillfrågade svarar att de föredrar den öppna sidan, de tycker 

det är bättre och en öppen sida innebär en mer dyadisk kommunikation. En person svarar att 

denne föredrar den stängda sidan, att en öppen sida inte är en nödvändighet på Facebook. 

Enligt Palmer och Koenig (2009) bör marknadsförare inte bara upprätthålla en dyadisk 

kommunikation, en kommunikation mellan både företag och kund, dessa bör också 

upprätthålla en triadisk kommunikation. Med triadisk menar författarna att marknadsförare 

ska inkludera communityn som kunden tillhör på Internet, i detta fall Facebook. Som 

marknadsförare bör man alltså anpassa sig efter communityn man verkar på. 

På både telefonintervjun och enkäten till kunderna blir dessa tillfrågade om de någon gång 

tagit kontakt med något av företagen via deras Facebooksida. Hälften som svarar på enkäten 

har det, dock har de flesta valt att avstå att svara på hur de upplevde det. Alla som är med i 

telefonintervjun har någon gång kontaktat företagen via Facebook. Frågan utvecklas vidare 

och kunderna på telefonintervjuerna får berätta vidare om hur de upplevde detta kontaktsätt 

och responsen. Svaren är blandade, en person upplevde det enbart positivt medan de andra 

någon gång upplevt denna typ av kommunikation negativ. De som någon gång hade en 

negativ upplevelse, av antingen responsen eller kommunikationen överhuvudtaget, hade 

antingen fått ett uteblivet eller otydligt svar. Fiske (2000) skriver att Shannon och Weaver 

identifierat olika problem som kan uppstå vid kommunikation. Dessa problem indelades i tre 

kategorier. Den ena kategorin behandlar specifikt semantiska problem, vilket innebär hur pass 

väl meddelandet är uttryckt och uppfattat. 

Av de tillfrågade kunderna i telefonintervjun svarar de att uteblivna svar bidrar till besvikelse 

eller rent av stor irritation. Enligt Grönroos (2008) lägger ofta en kund fokusering på långsam 

klagomålshantering och uteblivna svar. Företagen svarar i enkäten att de tror att deras kunder 

är nöjda med deras aktivitet på Facebook angående bemötande. Det ena företaget svarar 

neutralt på hur nöjda de tror att deras kunder är med deras aktivitet på Facebook angående 

kommunikationen i helhet. Det andra företaget svarar att de tror att deras kunder är nöjda 

även med detta. 

 

Word-of-mouth 

Evans, et al. (2006) säger att studier visar att människor i allmänhet litar mer på andra 
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människors åsikter. Han säger att de litar framförallt mer på bekanta, vänner och familj. 

Varför det är så här, är för att människor i ens närhet inte anses ha någon anledning att luras, 

ljuga eller uttrycka något som är felaktigt eller falskt. I telefonintervjun fick kunderna svara 

på om de brukar rådfråga eller ta hänsyn till vad vänner och människor i deras närhet tycker 

och säger om produkter och butiker innan ett köp görs. Alla utom en gör det till en viss del, de 

säger att det beror lite på vilken produkt de ska köpa. En person svarar att denne aldrig gör 

det. 

 

5.2 Förändringar genom Facebook 

 

Kommunikationsmodellen 

Syftet med företagens Facebooksida är, enligt företagsrepresentanterna, förutom att skapa 

relationer, också att skapa en dialog med kunderna och att få respons från dem. Enligt 

Czinkota och Ronkainen (2010) är det viktigt att marknadsförare får respons, responsen är 

viktig för att dessa skall kunna analysera vad som har varit bra och mindre bra. Det är 

responsbiten som är den avslutande delen av kommunikationsprocessen, det är här 

marknadsförare kan dra slutsatser och utvecklas för att i framtiden bli mer effektiva.  

 

Fördelar som företagen ser med Facebooksidan är att man kan få feedback och få ta del av 

kundernas personliga tankar. Belch och Belch (2009) säger att respons är hur mottagaren blir 

påverkad eller reagerar på meddelanden, responsen som mottagaren kommunicerar tillbaka 

till sändaren kallas feedback. 

 

Pull och pushstrategier 

Kunderna har vid telefonintervjuerna blandade svar gällande vilket kommunikationssätt de 

föredrar, om de föredrar dyadisk kommunikation eller envägskommunikation, dock svarar 

majoriteten att de föredrar envägskommunikation. Kunderna säger att de tycker att 

envägskommunikation är tillräcklig, men de tillägger att ibland kan det vara roligt att få delta 

i kommunikationen om de har något att tillföra den. Det var även ett av företagen som ansåg 

att direktreklam eller kundriktad reklam var det mest effektiva sättet. Carlsson (2010b) 

konstaterade att Pushstrategin är enkelriktat och oftast från företag till kund. Vidare menar 

författaren att pull strategier brukar innebära ett mer relationsskapande syfte. Det innebär 

dock att företag måste jobba för att skapa en förfrågan och få kunden att aktivt välja just dem. 

Det blir en flervägskommunikation som ger kunder en ökad makt och valfrihet. I dessa 

sammanhang, som exempelvis Facebook, är det svårt att avgöra exakt vilken part som är 

mottagare respektive sändare, detta kan växla. 

Word-of-mouth 

I telefonintervjun visar det sig att kunderna har olika åsikter gällande vad det betyder för dem 

personligen att företagen finns på Facebook och vad de förväntar sig med företagets närvaro 

där. Svaren som ges är att de förväntar sig fler erbjudanden, de hoppas att 
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informationssökning ska underlätta och de tycker att man lättare kan bilda sig en uppfattning 

om företaget. Företagen får i intervjun ta ställning till vad de tror att deras kunder förväntar 

sig med företagets Facebooksida. Det ena företaget svarar att de tror att kunderna vill få ett 

personligt bemötande och även få snabba svar på frågor och funderingar. Det andra företaget 

svarar att kunderna antagligen förväntar sig erbjudanden och kanske tävlingar, vilket 

kunderna tidigare gillat. Detta är dock inte syftet med anförskaffning av Facebooksidorna, 

syftet är framförallt respons, relationsuppbyggnad och feedback. Detta stämmer överens med 

en tidigare studie, gjord av IBM, som nämns i problemdiskussion. Denna studie visar att 

kunder och företag ofta kan prioritera olika. 

På frågan vad företagen tycker om kommunikationen med deras kunder via Facebook, svarar 

de olika. Det ena företaget erkänner att de kunde varit mer aktiva och att de inte är tillräckligt 

frekventa, dock är det de gjort hittills bra. Det andra företaget svarar att de är väldigt nöjda 

med deras insats. Det är jätteviktigt att se till att ens kunder är nöjda eftersom det är kunderna 

som är de bästa tänkbara säljarna. Om en kund är missnöjd kan denne sprida sin missnöjdhet 

och negativitet kring ett företag både långt och snabbt (Carlsson, 2010 b). Enligt Evans (2008) 

förs det varje dag, världen runt, ca 3.5 miljarder word-of-mouth konversationer i sociala 

medier. Två tredjedelar av dessa nämner bland annat produkter eller något varumärke. 

Zeithaml, et al (2009) utförde en konsumentstudie varav mer än hälften svarade att de 

använder sig utav olika sociala medier för att begränsa köpval. 

 

Social feedback cycle 

Kunderna fick i telefonintervju svara på om de använder sig utav Internet för att söka 

information och kommentarer om produkter eller företag genom bland annat Facebook. Tre 

av de fyra tillfrågade har någon gång på något sätt gjort det beroende på vad som ska köpas. 

En person nämner att denne speciellt tar åt sig av negativa kommentarer från andra på Internet 

och kommentarerna kan komma att påverka denna persons köpbeslut. The buying funnel har 

utvecklats till The social feedback cycle. När man blivit medveten om ett behov och innan 

man som kund tar ett beslut om köp, kommer här den kunddrivna sociala median in. Vad 

andra konsumenter tycker och har för åsikter får den eventuella kunden att ännu en gång 

reflektera över det eventuella köpet som kanske skall göras (Evans, 2008). 

 

5.3 Relation 

 

Relationsmarknadsföring 

De tillfrågade företagen har under intervjun båda otvivelaktigt svarat ja på möjligheten att 

bygga relationer med hjälp utav Facebook. Det poängterades dock att det krävs ständigt arbete 

för att uppnå det, men det är något som båda företag eftersträvar. Det är även av denna 

anledning som företagen valde att börja med Facebook, för att vara där kunderna finns. Ä ven 

majoriteten av de kunder som svarat på enkäten tror att företagets närvaro på Facebook har en 

påverkan på relationen och alla förutom en tror att det är en positiv påverkan. Det är dock 

olika vad kunderna förväntar sig i och med denna närvaro. Vissa svarar att det underlättar när 
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det kommer till informationssökning, andra får en bättre uppfattning om företaget när de är 

aktiva och andra hoppas på fler erbjudanden specifikt till de som är med på företagssidan på 

Facebook. Gummesson (1994) har tagit upp att just relationsmarknadsföring bygger på tron 

om att företag och kunder eftersträvar en långsiktig relation. Med detta menas att, från 

företagsperspektivet sett, flyttas fokusering från transaktion till behållning av kunder.  

I telefonintervjuerna uppgav kunderna att en bra relation innebär fördelar. De ansåg även att 

en fördel, som en bättre relation ger, är ökat förtroende för företaget. Däremot var de 

tveksamma till de sociala fördelarna som Zeithaml, et al. (2009) nämner om att bland annat 

känna en större närhet till företaget. Vidare var det tre utav fyra som upplevde en känsla utav 

specialbehandling, men trots dessa fördelar upplevde de tillfrågade inte att de hade en relation 

till företaget, vilket är något som Grönroos (2008) tidigare har noterat. Författaren fortsätter; 

marknadsförare och kunder har inte alltid samma uppfattning gällande relationen mellan 

parterna. De tillfrågade kunderna i telefonintervjuerna ansåg inte heller att en utebliven 

relation innebar några specifika för- eller nackdelar, enligt Grönroos (2008) innebär inte alltid 

en relation att kunden upplever några fördelar. 

Företagen svarade att de hoppas att en bra relation till sina kunder bland annat kommer bidra 

till att fler kunder väljer att handla i just deras butik och prata positivt om varumärket, även 

till andra via sociala medier. Detta kunde även urskiljas i enkätsvaren från kunder då de 

aktiviteter som oftast ägnades åt på företagssidan på Facebook var just att dela vidare och 

rekommendera. Författarna Zeithaml, et al. (2009) säger att en av fördelarna för företag är 

positivt kundbeteende som gör att de sprider vidare och på så sätt ger företag gratis 

marknadsföring via word-of-mouth. Däremot påpekar Evans (2008) att kunder även kan 

sprida negativ information och upplevelser lika väl. Motivation till att lyssna och tala om 

produkter och tjänster som utnyttjats är hög, oavsett positiva eller negativa. Enligt denna 

författare sker det runt 2.3 miljarder konversationer varje dag som handlar om någon produkt, 

tjänst eller varumärke. 

 

The relationship marketing ladder of customer loyalty 

Mascarenhas, et al. (2006) menar att lojalitet ofta är en av relationsprocesserna. Det är något 

som fås i en sund relation mellan de involverade parterna där de strävar efter liknande saker 

enligt Evans, et al. (2006). Till företagens hjälp finns den så kallade lojalitetsstegen som 

hjälper marknadsförare att kunna kategorisera sina kunder (Harridge, 2008). Det är alltså en 

stege och ju högre upp en kund är desto mer lojal anses denna vara (Dahlén & Lange, 2009).  

Enligt denna stegmodell är det först när kunden blir återkommande som relationen påbörjas 

mellan företag och kund, menar Payne, et al. (2002). Mer än hälften utav de kunder som 

besvarade enkäten uppgav att de föredrog en viss affär, om de själva fick välja, men endast 

nio handlade faktiskt i den angivna affären. I telefonintervjun fick de frågan om de tror att en 

bra relation kunde bidra till lojalitet och kunder som inte är lika villiga att byta affär, vilket 

alla de intervjuade ansåg var möjligt. Dock när de blev tillfrågade hur pass väl det stämde 

med dem personligen skilde sig svaren åt. Enligt Zeithaml, et al (2009) skall de sociala 
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fördelarna bidra till att kunder kommer att vara mindre mottagliga för konkurrenters 

erbjudanden, det kan bidra till en mindre mottaglighet. Detta talar dock lite emot vad teorin 

säger, då det upplevs vara fler faktorer som har större betydelse vid övervägning av byte. Två 

ansåg att det stämde bra på dem medan två tyckte att det beror på såväl pris som avstånd. 

Detta stöds med svar från enkäterna där de allra flesta som angav anledning till att man 

handlar i en annan affär än den som faktiskt föredras är bland annat distans. Baines, et al. 

(2008) har tagit upp detta problem som kan uppkomma vid användning utav denna modell 

eftersom att det är svårt att veta vad som egentligen menas med att en kund är lojal. En 

återkommande kund innebär inte alltid att det betyder att han eller hon är lojal utan att 

anledningen till att de återkommer kan bero på bekvämlighet. 
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6. Diskussion 

 
Nedan presenteras studiens resultat vilket innebär en diskussion kring de två 

problemformuleringarna som har präglat denna uppsats. Vidare diskuteras vilka teoretiska 

och praktiska implikationer resultatet och bidraget har samt studiens brister.

 

6.1 Resultat och bidrag 

6.1.1 Hur upplevs den förändrade kommunikationen, av kunder och 

företag inom dagligvaruhandeln, via Facebook? 

Att fastställa ett svar på denna fråga är ganska svårt då svaren bland de tillfrågade i stor grad 

har varierat. Företagen uppfattas överlag vara nöjda med kommunikationen som sker på 

Facebook. Det ena företaget verkar å andra sidan tycka att det finns saker att förbättra i 

kommunikationen. Samma gäller om de tror att deras kunder är nöjda med deras aktivitet på 

Facebook, det ena företaget tror att de är nöjda medan det andra företaget svarar lite 

försiktigare med neutrala svar. Båda svarar att man hela tiden måste jobba med 

kommunikationen och vara aktiv för att få nöjda kunder. De säger även att man noga måste 

tänka igenom vad man skriver och hur man svarar på frågor och bemöter sina kunder på 

Facebook, och att även faktiskt verkligen svara alla som skriver. 

Detta förstärks utav de kundupplevelser som författarna har fått tagit del av då uteblivna eller 

otydliga svar i denna kommunikationskanal skapar besvikelse eller irritation hos kunderna. 

Kunderna verkar tycka att om företagen har en Facebooksida så ska de också vara aktiva på 

den, annars ger den inte någon särskild positiv effekt. Vissa av de tillfrågade har någon gång 

fått ett otydligt svar, eller rent av ett uteblivet svar, vilket inte alls uppskattades. Om man 

diskuterar svaren som fåtts vid telefonintervjuerna med kunderna så kan man se ett mönster 

som talar för att den första respons man fått från företagen, positivt eller negativt, verkar 

prägla synsättet av denna typ av kommunikation och även synen på företaget. Ett otydligt 

eller ett uteblivet svar verkar ge en negativ bild av både företaget och deras kommunikation 

på Facebook. Däremot behöver det poängteras att det även går åt andra hållet som innebär att 

ett bra svar ger en positiv bild av företaget och deras sätt att hantera kommunikationen på 

Facebook. De tillfrågade företagen uppfattades vara medvetna om hur viktigt det är att som 

företag att vara aktiv med regelbundna uppdateringar. Vidare anser de att det är viktigt att 

svara på de frågor som ställs och att se till att formuleringen är bra. 

Företagen verkar se denna förändrade kommunikationskanal som en möjlighet, där de har 

chansen att få respons, skapa dialog och få feedback från kunderna. Att få just respons, skapa 

dialog och få feedback verkar förväntas och eftersträvas i hög grad av företagen. Enligt den 

valda teorin är också feedback och respons en av de viktigaste faktorerna, för företag, vid 

kommunikation. Detta för att kunna veta vad kunderna tycker och ha möjligheten att 

förbättra.  
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Teorierna word-of-mouth och the social feedback cycle menar att människor tar hänsyn till 

vad andra människor tycker och säger om produkter innan ett eventuellt köp. De tillfrågade 

kunderna har bland annat svarat att detta stämmer men att det beror på typ av produkt. 

Författarna tolkar detta som att andras åsikter inte påverkar köp av dagligvaror särskilt 

mycket.  

Facebooksidorna tycks ha en positiv påverkan på kunderna, de verkar tycka att det är bra att 

företagen finns där. Kunderna uppfattas också tycka att det har blivit enklare att ta kontakt 

med företag i och med deras aktivitet på Facebook. Vidare verkar de tycka att det kan vara bra 

att få en dyadisk kommunikation med företagen, när de själva önskar det. Enligt teorin kan 

det skilja sig i vem som är mottagare och vem som är sändare. I och med att det inte endast är 

företagen som kan välja att initiera en kommunikation utan nu kan även kunderna vara de 

som sänder ett meddelande till företag. Facebooksidorna skapar möjlighet för kunderna att, 

till skillnad från en envägskommunikation, vara sändare. 

Svaren hos kunderna skiljer sig också mycket, beroende på deras personliga upplevelser eller 

bakgrund. Men kunderna verkar istället förvänta sig att få mer erbjudanden och att 

Facebooksidorna ska underlätta för kunderna när de vill få information om företag eller 

produkter. Företagen och kunderna tycks alltså ha olika åsikter när det gäller vad de förväntar 

sig med Facebooksidan. Efter de genomförda telefonintervjuerna med kunderna kommer det 

fram att dessa upplever Facebook som ett bekvämlighetsalternativ. Företagen däremot ser 

Facebooksidorna som ett verktyg för att föra dialoger med sina kunder och skapa relationer 

med dessa. Detta liknar en tidigare studie, gjord av IBM 2011 som nämns i 

problemdiskussionen. Denna studie tar upp just att det finns mönster som visar att kunder och 

företag prioriterar olika. Författarna upplever likheter med denna tidigare studie då det i denna 

undersökning framkommit att kunder och företag emellanåt har skilda åsikter men även i 

vissa fall liknande. 

 

6.1.2 Hur påverkar denna förändring relationen mellan kund och 

företag inom dagligvaruhandeln? 

Båda företagen tror att företagets närvaro på Facebook har påverkat relationen till kunderna. 

Båda tror också att denna påverkan är positiv. Ä ven de flesta kunder tror att företagets 

närvaro på Facebook har en påverkan på relationen. De kunder som anser att det finns en 

påverkan tycker att det har en positiv påverkan, alla förutom en. Företagen eftersträvar också 

en bättre relation med hjälp av Facebook, då de tror att om man får en bra relation så handlar 

folk mer hos just dem. Det ena företaget nämner också att om man får en bra relation till sina 

kunder så tror de att kunderna pratar bra om deras varumärke och att de sprider det positiva 

om företaget via sociala medier. Det upplevs dock finnas ett gap mellan teori och praktik 

angående de fördelar som uppkommer för kunder vid en bra relation. Däremot verkar de 

upplevda fördelarna för företag förekomma. Att marknadsförare eftersträvar att kunder ska 

använda sig av positiv word-of mouth, stämmer enligt vår teori. Att det kunder säger sprids 

både snabbt och långt stämmer också enligt teorin. Positiv word-of-mouth är för företag 
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gratisreklam enligt teorin. Detta eftersom människor lyssnar mer på vad andra människor, 

bekanta, vänner och familj, säger eftersom de inte borde ha någon anledning att ljuga. 

Alla kunderna tror att en bra relation bidrar till lojala kunder som är mindre benägna att byta 

mataffär. Men när de själva ska svara på om detta stämmer överens på dem själva är svaren 

mer blandade. Här nämns det att faktiskt, trots en bra relation, kan priset eller avståndet vara 

de avgörande faktorerna när val av mataffär ska göras. Det verkar tyda på att en bra relation 

mellan kund och företag kan bidra till en mer lojal kund men att det är fler faktorer som kan 

påverka och avgöra till vilken gräns en kund är återkommande. 

Kunderna svarar olika på om de anser sig själva ha en relation till företaget och av att döma 

efter intervjuerna kan relationen på något sätt ha blivit påverkad av vad de tidigare fått för 

respons på Facebooksidorna. Speciellt en person sticker ut med svaret att denne är otroligt 

missnöjd med ett uteblivet svar på Facebook och denne anser sig inte ha någon relation med 

företaget i fråga alls. Detta stämmer också överens med teorin, bara för att ett företag 

applicerar relationsinriktad marknadsföring behöver inte det betyda att kunden för det känner 

av en förbättrad relation. Ofta tenderar kunder istället fokusera på det som är negativt, att man 

till exempel inte fått svar eller att svaren tar för lång tid. För denna kund har då byte från 

transaktion till relationsfokusering inte haft någon betydelse, då den negativa upplevelsen 

försämrat eller rent av förstört möjligheten till att en bra relation till företaget skulle kunna 

finnas. 

 

På Facebook använder sig företagen av erbjudanden, tävlingar och dylikt. Ett av företagen 

tror att detta är något kunderna uppskattar. Enligt teorin kan kunder ha glädje av en mer 

personlig marknadsföring och kundklubbar, men teorin säger också att det inte behöver 

betyda att en relation har etablerats för kunden. Detta stämmer relativt bra överens med de 

svar som fåtts på intervjuerna. Kunderna tar gärna del av erbjudanden som företagen ger ut 

emellanåt men för det anser de sig inte ha någon vidare relation till företagen. 

 

6.2 Praktiska och teoretiska implikationer 

I denna studie har det framkommit att företag och kunder tycks ha olika uppfattningar om 

syftet med företagens Facebooksidor. De upplevs även ha olika förväntningar gällande vad 

sidan ska innebära. Företagen hoppas på relationsbyggande och dialoger medan kunder 

förväntar sig fler erbjudanden och underlättande vid bland annat informationssökning 

eftersom företagen finns där. Både företag och kunder är däremot överens angående 

kommunikationen på Facebooksidorna. Båda tycker att företagen aktivt ska kommunicera 

eftersom det annars kan bidra till negativa effekter. Å terigen är företagen och kunderna eniga 

om att Facebooksidorna kan bidra till en bättre relation mellan båda parter. 

Författarna hoppas att denna studie ska ge både företag och kunder mer kunskap om vad 

dessa parter har för åsikt om denna typ av kommunikation och hur den upplevs. Vidare kan 

studien användas till relationsuppbyggnad inom dagligvaruhandeln och framförallt med hjälp 

av Facebook. Företag kan också använda denna studie till att få mer kunskap om kunders 
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behov och förväntningar med kommunikationskanalen. Med denna ökade kunskap hoppas 

författarna att företagen lättare ska kunna tillmötesgå kundernas behov. Denna studie kan 

dock inte generaliseras, men det kan ses som ett ytterligare stöd till tidigare studier. Ä ven 

andra företag, som inte verkar inom samma sektor och som är i planeringsstadiet att börja 

använda sig av Facebooksidor, kan ha nytta av denna studie. Kunder generellt kan använda 

sig av detta resultat för att få insikt om hur företag inom dagligvaruhandeln kan arbeta med 

Facebooksidor. Med denna studie får kunder även kunskap om hur de kan påverka företag 

och dess roll i denna kommunikationskanal. 

6.3 Brister i studien 

Författarna hade velat, om möjligheten funnits, intervjua fler företagsrepresentanter som 

dagligen bemöter kunder på Facebook. Detta för att det kan råda viss skillnad mellan 

uppfattningar bland de som planerar och lägger upp strategier till skillnad från de som 

befinner sig på fronten och bemöter kunder på Facebook. Hade författarna kunnat intervjua 

dessa så hade studien kunnat belysas från fler perspektiv. Dock fanns inte den möjligheten i 

denna studie då det fanns vissa svårigheter i början att få kontakt med personer som hade 

möjlighet att delta i undersökningen. Det är något som framtida undersökningar kan ha i 

åtanke vid liknande studier. 

Fortsättningsvis ser författarna brister som att frågorna vid intervjuerna i vissa fall var 

otydliga eller svåra att svara på. Detta var författarna medvetna om redan från början, då 

denna studie behandlar begrepp som kanske inte är något som de tillfrågade riktigt tidigare 

funderat över. Eftersom det var personliga intervjuer, muntliga eller över telefon, hade ändå 

författarna möjlighet att ännu en gång förtydliga frågorna som var svåra att förstå, vilket 

minskade risken för otydligheter.  

Vidare hade författarna velat träffa alla de intervjuade personligen, men distans och brist på 

resurser innebar att det inte var genomförbart. Dock fanns möjligheten att träffa en av 

företagsrepresentanterna personligen, vilket var mycket givande och gav möjligheten att 

minska de kommunikationsproblem som kan uppkomma vid distans.  

Fortsättningsvis hade författarna velat ställa fler frågor till företagen. Dock upptäcktes det 

tidigt i studien att företagen var tveksamma till att ställa upp på undersökningen då vissa 

frågor kan beröra sekretessbelagd information. På grund av detta var författarna tvungna att se 

till att frågorna som ställdes inte berörde alltför mycket strategi, framtida planer eller annan 

alltför ingående information. Trots denna begränsning så anser författarna att informationen 

som insamlades ändå varit tillräcklig. 

Eftersom författarna inte blev tillåtna av varken kunder eller företag att spela in intervjuerna 

så kan viss information under intervjuerna ha missats. Författarna är medvetna om att 

anteckningar från en intervju inte är lika tillförlitlig som en inspelning och reliabiliteten kan 

därför innehålla brister. Författarna har dock i så stor mån som möjligt försökt anteckna all 

information som sagts och närvara under intervjuerna.    
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7. Slutsatser och vidare forskning 

 

I följande kapitel kommer de övergripande slutsatserna, som i studien framkommit, 

presenteras. Detta följt av förslag på vidare forskning.

 

7.1 Slutsatser 

Vad som framkommit i denna studie är att både företag och kund tycker att kommunikationen 

via Facebooksidorna kan vara en bra kommunikationskanal. Dock använder företagen och 

kunderna kommunikationskanalen till olika syften. Företagen vill använda Facebooksidorna 

för att skapa dialog, bygga relationer och få respons av kunderna. Kunderna däremot använder 

Facebooksidorna som ett bekvämlighetsalternativ, vid exempelvis informationssökning och 

ibland för att få ta del av mer rabatter och erbjudanden. Facebooksidan kan vara en bra 

kommunikationskanal beroende på hur aktiva företagen är med sin aktivitet där. Om kunderna 

får bra och tillräckligt snabba svar är det större chans att kunden blir tillfredsställd. Uteblir 

dock svar på frågor eller om svaren är otydliga kan besvikelse eller rent av frustration hos 

kunderna uppstå.  

Vidare tycker inte alltid företag och kunder samma gällande relation. Det förekommer ett gap 

mellan vad teori säger och vad som uppfattas i praktiken gällande relationsfördelar. 

Facebooksidorna påverkar relationen mellan kund och företag, men om det är på ett positivt 

eller negativt sätt kan vara olika. Företagen som författarna har pratat med vill ha en etablerad 

relation med sina kunder och de tror att Facebooksidorna kan hjälpa de att få det. Kunderna 

däremot verkar inte prioritera relation lika högt som företagen gör. Om relationen blir 

påverkad på ett positivt eller negativt sätt verkar bero på hur kunden tidigare blivit bemött av 

företagen, via denna kommunikationskanal, även vad andra runt omkring har för åsikter kan 

mer eller mindre ha en påverkan. Uppfattningarna är även olika om vad en relation innebär 

och vilka för- och nackdelar som finns.  

Slutligen skall det poängteras att trots den positiva inställningen till Facebooksidorna, så anser 

majoriteten av kunderna och även ett av företagen, att de i slutändan föredrar 

envägskommunikation. Företaget anser att det är mer effektivt och de flesta av kunderna säger 

att det i många fall är tillräckligt. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare studie är att göra en liknande studie som denna men i en mycket större 

utsträckning för att kunna generalisera och dra fler slutsatser. Det vore intressant att se en 

undersökning som denna fast med fler respondenter eftersom denna undersökning inte fick så 

många respondenter. Det vore också intressant att göra en liknande studie som denna fast 

under en längre tid, detta var inte möjligt i denna undersökning då tiden var begränsad.  

Eftersom denna uppsats är begränsad till svenska företag inom dagligvaruhandel kunde det 

vara intressant att forska vidare om samma resultat visas på företag inom andra sektorer. 
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Exempel på andra sektorer kan vara detaljhandel med inriktning på kläder eller offentliga 

sektorer. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka andra sociala medier som till exempel Twitter, 

Youtube, Google+, bloggar eller dylikt. För att se om hantering av relationsuppbyggnad och 

kommunikationssätt sker på liknande vis. 

Andra förslag på vidare forskning skulle kunna vara att om tio eller kanske till och med om 

20 år, göra en studie liknande denna. Detta för att se om resultatet som denna studie har fått, 

kvarstår. Troligtvis kan det vara så att andra sociala medier då finns eller att förutsättningarna 

helt har förändrats, därför vore det intressant att få reda på hur kunder och företags åsikter ser 

ut då. Det skulle även vara en möjlighet att jämföra vilken kommunikationskanal som är bäst 

på att skapa relationer. 

Ett sista förslag på vidare forskning är att fokusera på att intervjua kunder utanför Facebook, 

exempelvis utanför butik, för att se hur många som är medvetna om att ICA och Coop finns 

på Facebook. Det skulle vara intressant att se om svaren blev annorlunda när 

intervjupersonerna inte hittas på Facebook.  
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Bilaga 1- Författarnas reflektioner 

Michelles reflektioner 
Att skriva den här uppsatsen har varit en utmaning och en väldigt lärorik erfarenhet. Den enda 

gången som jag skrivit en uppsats av denna sort har varit i kursen internationell 

marknadsföring. Trots detta var jag ändå väldigt nervös över att behöva skriva en sådan 

omfattande uppsats. Först och främst var det oro över någon att skriva den med men det 

ordnade sig snabbt. 

Therése och jag kände inte varandra särskilt bra sedan tidigare så det var både ett nytt 

samarbete och en utmanande uppsats. Jag upptäckte i ett väldigt tidigt stadie att vi båda var 

bra på olika saker och på ett sätt kompletterade varandra gällande arbetsuppgifter. Therése 

tyckte om att skriva och slipa på meningsbyggnader medan jag tyckte om att hitta olika 

lösningar på de mer tekniska problemen som enkätprogram och redigering utav dokumentet i 

Word. Det var inga svårigheter att dela upp arbetsuppgifter och vi var båda flexibla gällande 

tider och plats. I och med att vi inte befann oss i samma stad fick vi jobba på distans men det 

har inte upplevts som något problem.  

Det första riktiga bakslaget eller hinder genom denna resa var första seminarietillfället då vi 

var en hårsmån från godkänd. Det kändes som ett riktigt bakslag och vi var väldigt frustrerade 

över det. Trots detta tog vi åt oss utav den kritik som vi fått och till nästa seminarium kändes 

det väldigt bra att få höra att även examinatorn sett vilket jobb vi lagt ner på att förbättra 

arbetet.  

Den biten som vi har haft mest problem måste ha varit metodavsnittet då vi båda inte riktigt 

visste hur det skulle se ut eller förstod de olika termerna som så frekvent används. Vi hade 

även problem med problemformuleringen och hur vi skulle förklara att det problemet vi valt 

faktiskt var ett problem. Vi fick gå igenom mängder utav tidigare studier och artiklar, efter 

många ändringar och ett flertal redigeringar fick vi till slut ihop det. Vad som började med att 

skriva om traditionell marknadsföring jämfört med nyare som sociala medier slutade med 

denna uppsats om kommunikation och relation inom dagligvaruhandeln. Jag tror inte att 

någon av oss förväntade oss detta. 

Det var både roligt och utmanade att få sätta ihop en egen enkät helt från början och även 

förbereda för intervjuer. Det är så mycket som man inte riktigt tänker på, små detaljer som 

man märker under processens gång. Som hur man formulerar och uttrycker sig för att andra 

ska uppfatta det på ett korrekt sätt eller som vilka svarsalternativ ska erbjudas. Det är mycket 

som jag har fått pröva på denna uppsats som är nyttigt att ha med sig. 

Alla bitar i uppsatsen har inneburit nya saker för mig då jag tidigare inte hade den erfarenhet 

utav uppsatsskrivande men trots detta har det varit en väldigt rolig resa. Att sitta och skriva 

reflektioner nu känns en aning overkligt då man fortfarande minns hur det var att börja med 

allting. Nervositeten över att inte veta vilket ämne man ska skriva om, skräcken över att inte 

ha någon att skriva med och panikkänslorna som sköljer över en när man får reda på exakt hur 
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mycket jobb som faktiskt ska göras innan terminen är slut. Det är otroligt vad vi har lyckats få 

ihop. 

Det jag är mest tacksam över är att haft turen att faktiskt ha hittat en studiekamrat som, trots 

olikheter, man kan fungera bra tillsammans med och jobba effektivt. Utan Therése har jag 

svårt att tänka mig hur arbetet skulle ha sett ut. Vi har turats om att muntra upp och vi har 

peppat varandra under svårare och frustrerande perioder. Vi har skrattat och vi har kämpat. 

Det som jag anser att vi har gjort bäst är att vi planerat, fördelat och strukturerat upp jobbet så 

pass bra att inte har blivit lika stressigt som jag hade förväntat mig. Eftersom att vi har hållit 

den tidsram som vi själva har satt ut har det hjälpt oss att kunna dela upp arbetstiden på ett bra 

sätt som fungerat under en längre tidsperiod. Nu till slut så sitter vi här med en färdig uppsats 

som jag, personligen, tycker att vi kan vara stolta över! 
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Theréses reflektioner 

Jag var inte jättemotiverad till att skriva en c-uppsats i början om jag ska vara ärlig. 

Anledningen till att jag kände så var för att jag var rädd för att inte klara av det. En annan 

anledning till att jag kände så var också för att jag inte hade någon att skriva med. Men på 

första seminariet, på introduktionen så hamnade jag bredvid Michelle, och henne kände jag ju 

åtminstone till sen en tidigare kurs, och vi bestämde oss för att skriva tillsammans! 

Det var Michelles idé att skriva något om sociala medier eller liknande och tillsammans efter 

många timmar bestämde vi oss för vårt uppsatsämne. Vi började leta efter tidigare skrivna 

artiklar och vetenskapliga arbeten och vi började fundera på problemformuleringen, vilket 

visade sig vara en av de svåraste bitarna. Efter att ha börjat lite smått med inledning och 

problemdiskussion så började jag känna att det nog kunde vara ett roligt projekt att skriva 

uppsats ändå. Ett roligt, men väldigt svårt projekt. 

Uppsatsskrivandet fortsatte och vi satt dag ut och dag in och skrev på uppsatsen, vi började 

dagarna runt klockan nio och avslutade runt fyra. Vissa dagar satt vi ännu längre, det var 

tunga dagar. Jag tycker att jag och Michelle hade ett bra samarbete, vi lärde oss ganska snabbt 

varandras styrkor respektive svagheter. Vi insåg lika fort att vi gillade olika delar av arbetet, 

jag gillar att skriva och att få ihop texter och kolla grammatik. Michelle gillar mer att försöka 

få till layout och längre fram visade det sig att hon var duktig på att skapa digitala enkäter. Jag 

tycker inte det kunde bli bättre att man är så pass olika men ändå funkar så bra ihop när det 

kommer till att skriva uppsats tillsammans. 

När vi var framme vid seminarie ett så visade det sig att vi, med små marginaler, inte blev 

godkända. Vi var jättebesvikna men bestämde oss för att verkligen ta åt oss av kritiken och 

kommentarerna som examinatorn gav oss. Steg för steg gick vi igenom hans kommentarer, 

ändrade, ändrade och ändrade. Vi var återigen på problemformuleringen och ändrade, den 

som visade sig vara så svår! Vi ändrade oss säkert tio gånger när vi skulle bestämma oss för 

vilken metod vi skulle använda oss av vid insamling av empiri, alltså fick vi även ändra metod 

ett antal gånger. Det har varit ganska psykiskt påfrestande att ändra om så många gånger, det 

kändes ett tag som att man aldrig skulle bli klar. Men vid alla dessa ändringar tycker jag vi har 

samarbetat jättebra! Jag har varit den som har antecknat allt vi ska göra, jag har planerat alla 

punkter och sen har vi tillsammans gått igenom steg för steg. Vi har diskuterat och försökt se 

saker från olika perspektiv och slutligen gemensamt kommit fram till något som verkar 

passande.  

Under seminarie två blev vi tillslut godkända, vilken lättnad! Examinatorn verkade se vår 

utveckling och jag tror också han kunde se hur mycket jobb vi verkligen hade lagt ner på 

arbetet. Jag tror att det märktes att alla våra val hade valts med mycket noggrannhet. 

Teorikapitlet kändes ganska enkelt i jämförelse med de två första, eftersom dessa var så 

omständiga, vi hade redan innan uppsatsens start gjort en grovplan av vad vi skulle kunna 

tänka oss ha med i detta kapitel. När det väl gällde att skriva teorin så fick vi ändå ändra oss 

ganska mycket. Som jag tidigare nämnde var det Michelle som fick fixa layouten på enkäten 

eftersom jag inte är lika duktig på teknik som henne. Vi satt gemensamt och bestämde alla 



 

IV 

 

frågor och efter att enkäten gjorts så bestämde vi vilka frågor de kompletterande intervjuerna 

skulle innehålla. 

När det väl gällde intervjuerna sen så gjorde jag de muntliga intervjuerna med alla kunder och 

Michelle antecknade under tiden. Jag gjorde själv intervjun med det ena företaget medan 

Michelle fick intervjua det andra. Denna uppdelning var bra och det var bra att vi båda kunde 

närvara under kundintervjuerna då detta underlättade skrivandet av empirikapitlet och 

tillförlitligheten av uppsatsen. 

Empiri skrev vi också tillsammans. Vi kompletterade varandra även vid skrivandet då vi 

automatiskt tog tag i det som behövdes. Ofta satt jag och skrev på någon text medan Michelle 

skrev på en annan del, eller så kanske hon fixade något med layouten och så vidare. Detta 

arbetssätt var likadant under analys, diskussion och resultat. Jag tycker vi har kompletterat 

varandra otroligt bra faktiskt, mycket bättre än vad jag förväntade mig, eftersom vi innan 

uppsatsskrivandet egentligen inte kände varandra. 

Under skrivandets gång har vi haft mycket roligt, blandat med en hel del frustration när vi för 

femtonde gången ändrade problemdiskussion eller metodkapitlet. Jag har faktiskt ändrat 

uppfattning om att uppsatsskrivande är tråkigt, visst är det otroligt tufft emellanåt, men jag 

och Michelle har hela tiden kunnat vända det jobbiga till något positivt, oftast med hjälp av 

lite humor. Jag tycker också att vår planering har varit så pass bra att jag inte har känt av så 

mycket jobbig stress, som jag innan vi började skriva, trodde jag skulle känna. Jag har inte 

haft så mycket ångest över uppsatsen, förutom när vi inte klarade seminarie ett. Den värsta 

ångesten hade jag innan seminarie två eftersom jag var rädd för att även då få underkänt, men 

tack vare vår envishet och våra långa diskussioner och analyser, så klarade vi det faktiskt! 

Idag är jag så himla stolt över både mig och Michelle att vi faktiskt har en hel uppsats i 

handen, den är färdig, jag kan nog inte riktigt förstå det. Uppsatsen, som innan kursstart 

kändes som en omöjlighet! Detta har varit en av den mest lärorika tiden i mitt liv. Men det 

absolut viktigaste jag lärt mig och som jag faktiskt kommer ta med mig hela livet är att; 

samarbetar man med någon man har roligt med så är ingenting omöjligt! 

Andra viktiga saker uppsatsskrivandet har medfört, är att jag har lärt mig att man kan utveckla 

texter om man bara ger det lite tid och om man inte ger upp. Jag har också lärt mig att inte 

vara rädd för att ta bort texter som man senare upptäcker inte passar in, man måste släppa 

vissa texter och stycken, trots att man lagt mycket tid på dem. Jag har lärt mig massor om 

teorier och varför dessa är viktiga att använda sig av i en uppsats. Slutligen har jag också lärt 

mig att samarbeta mer, planera och såklart så har jag lärt mig massor om vårt uppsatsämne. 
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Bilaga 4 Underlag till kundintervjuer 
 

Frågor: 

Å ldersgrupp:13-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år, 61-70 år 

Sysselsättning: Studerar, Arbetande, Jobbsökande, annat? 

Utbildningsnivå: Grundskola, gymnasiet, eftergymnasial utbild. högskola/universitet 

Inkomst per månad: 0-10 000 kr, 10 000- 20 000 kr, 20 000- 30 000 kr, 30 000- 40 000 kr, 40 

000 eller mer 

1. Vad tycker du att Facebook har för påverkan mellan kund och företag? 

1 a. Vad betyder det för dig personligen? 

2. Håller du med om att vid en bra relation får kunden fördelar i form av: 

2 a. Förtroende (man litar mer på företaget och känner sig trygg) 

2 b. Sociala (närhet till företaget då man känner igen personal och inte längre är en i 

mängden) 

2 c. Specialbehandlingseffekt (får speciella erbjudanden och rabatter) 

3. Anser du att du har en relation till företagen? 

3 a. och innebär detta några för- respektive nackdelar? 

4. Hur skulle du klassificera relationen på en skala mellan 1-10. Där 1 betyder mycket dålig 

och 10 är mycket bra? 

5. Tror du att en bra relation bidrar till lojala kunder som är mindre benägna till att byta 

mataffär? 

5 a. Stämmer detta på dig? 

6. Har du kontaktat företaget någon gång? 

6 a. vilket? 6 b. Vad gällde det isf? 

6 c. Berätta, hur upplevde du det? 

6 d. Fick du svar på din fråga? 

6 e. Hur lång tid tog det? 6 f. Var det en acceptabel väntetid? 

6 g. Ä r det annorlunda på något sätt att ha kontakt med företagen via Facebook gentemot 

andra kontaktsätt (Tydligare, svårare, långsammare, kostnadssparande, tidssparande, 

effektivare, enklare)? 



 

XXI 

 

7. Man kan ju se hur företaget svarar på andras kommentarer helt öppet. Hur tycker du 

företaget sköter det? 7 a. Hur blir du påverkad av detta? 

8. Vilket blir du mest påverkad av? Negativa eller positiva inlägg från andra kunder på 

företags Facebooksida? 

8 a. Varför? 

9. Coops sida är mer stängd än ICAs, som privatperson kan man inte lägga in egna inlägg 

- Vilket är bäst?  

9 a. Vad tycker ni om det? 

10. Vad föredrar du? När företag kommunicerar till dig (TV, radio, tidningsreklam osv.) eller 

när du som kund har chansen att delta i kommunikationsprocessen (Facebook, Youtube, 

bloggar)? 

11. Innan ett köp, brukar du då rådfråga eller ta hänsyn till vad vänner och människor i din 

närhet tycker och säger om produkter och butiker? 

11 a. Brukar du ta hjälp utav andra människors inlägg och åsikter på Internet innan du fattar 

ett beslut om ett köp eller val av butik? 

12. Tycker du att kunders ökade inflytande är en positiv eller negativ förändring? 

13. Andra kommentarer, något du vill tillägga som vi inte frågat om eller som du vill få fram? 
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Bilaga 5 Underlag till företagsintervju 

 

Intervju till företag 

Namn: 

Företag: 

Befattning: 

 

Syfte med företagets Facebooksida 

1. Hur kommer det sig att Facebooksidan skaffades för ert företag? 

2. Vad är syftet med företagets Facebooksida? 

Kundperspektivet 

3. Vad ni tror att kunderna förväntar sig utav just Facebooksidan? 

4. Vilken effekt har företagets Facebooksida gällande ert bemötande av kunder? 

5. Vad ni tycker om kommunikationen med era kunder via Facebook? 

6. Hur har kommunikationen med era kunder förändrats efter Facebooks uppkomst? 

7. Vilket kommunikationssätt med era kunder fördrar ni som företag? 

7 a. Varför? 

8. Tror du att det är möjligt att bygga relationer med hjälp av Facebook? 

9. Eftersträvas en bättre relation till kunderna med hjälp av facebook? Om ja: 

10. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att ha en bra relation till sina kunder? 

11. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att ha en dålig relation till sina kunder? 

12. Fördelar/nackdelar med en Facebooksida? 

 

 

 


