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Förord 
 

Detta självständiga uppsatsarbete inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring har 
skrivits vid Högskolan i Halmstad, under vårterminen år 2014. Vår studie som tar upp 
sambandet mellan relationer och sociala medier har gett oss en berikad kunskap inom 
ämnesområdet som har varit intressant att forska om. 

Vi vill härmed tacka de personer som både har medverkat och bidragit till att denna studie har 
varit möjlig att genomföra. Ett stort tack till våra samarbetsvilliga respondenter på Raw Food 
Café, 100 % Party och Gekås för deras engagemang samt arbetsinsats vid intervjuerna. Vidare 
vill vi tacka samtliga opponentgrupper som har gett oss konstruktiv kritik och värdefulla 
synpunkter. Till sist vill vi även tacka vår handledare Navid Ghannad som har gett oss positiv 
energi och vägledning genom hela uppsatsen vilket har bidragit till en glädjefull arbetsprocess. 

För oss har det varit väldigt lärorikt att genomföra vår studie och vi hoppas att ni som läsare 
kommer att finna vår uppsats som intressant och givande. 
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Syfte: Uppsatsens syfte  är  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  hur  företag skapar och 

stärker kundrelationer genom användningen av sociala medier. Vi har valt att 
lägga fokus på de potentiella möjligheterna som social media medför men även 
eventuella risker som medförs via denna kanal. 

 
Teoretisk- 
referensram:Kapitlet inleds med en beskrivning av vad relation innebär för att därefter gå 

över till den allt större betydelsen av kundrelationer i dagens samhälle. 
Interaktion och kundlojalitet presenteras efterföljt med en beskrivning av 
webbens utveckling samt användningsområdena kring de sociala medierna. 

 
Metod:       Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats där   empirin 

baseras på tre personliga intervjuer med representanter från fallföretagen Raw 
Food Business Sweden AB, 100% Party AB samt Gekås AB. Utöver dessa 
primärdata har vi hämtat sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, tryckt 
litteratur samt internetsidor. Utifrån den insamlade empirin har vi valt att 
genomföra en analys som först består av en inomfallsananlys för att sedan gå 
över till en mellanfallsanalys där de tre fallföretagen ställs mot varandra. 

 
Slutsats:    Vi har i denna studie kommit fram till att sociala medier är ett effektivt verktyg   

för interaktion mellan företag och kund. För att skapa och stärka kundrelationer 
krävs det ett tydligt användningssyfte och förståelse hos företag. De sociala 
medierna möjliggör att en personlig dialog skapas, vilket leder till att kunden på 
ett snabbt och enkelt sätt tillhandahåller god kundservice och mervärde. 
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Purpose:  The purpose of this study is to examine how companies can create and  

strengthen relationships with customers with the use of social media. We chose 
to focus on the potential opportunities that social media generate but also 
potential risks that are carried through this channel. 

 
Theoretical 
framework: This chapter begins with a description of the meaning of relationship and the 

importance of the customer relationships in today´s society. Interaction and 
customer loyalty are presented followed by a description of web evolution. 
and the social media use of area. 

 
Method:  This study is based on a qualitative research with a deductive approach where 

empirical data is based on three personal interviews with representatives from 
the following case companies Raw Food Business Sweden AB, 100% Party AB 
and Gekås AB. In addition to this primary data, we used secondary data in the 
form of scientific articles, printed literature and websites. We have chosen to 
implement a summarized analysis which consists of a within case analysis then 
continuing with an intermediate analysis and lastly comparing the three 
companies to one another as the final stage. 

 
 

Conclusion: We have in this study concluded that social media is an effective tool for 
interaction between company and customer. To establish and strengthen 
customer relationships a clear purpose and understanding of the company 
requires. Social media allows that a personal dialogue is being created, which 
lead the customer in a quick and easy way providing good customer service and 
added value. 



Innehållsförteckning 
 
 

1. Inledning	.............................................................................................................................................	1	

1.1 Problembakgrund	....................................................................................................................	1	

1.2 Problemdiskussion	..................................................................................................................	2	

1.3 Syfte	.............................................................................................................................................	4	

1.4 Avgränsning	.................................................................................................................................	4	

1.5 Disposition	...................................................................................................................................	4	

2. Teoretisk	referensram	........................................................................................................................	5	

2.1 Vad innebär relation?	....................................................................................................................	5	

2.2 Från saknad kundkontakt till kundrelationsfokus	.........................................................................	5	

2.3 Interaktion och kundlojalitet	.........................................................................................................	7	

2.4 Webbens utveckling	......................................................................................................................	8	

2.5 Sociala medier	..............................................................................................................................	9	

2.5.1 Facebook	................................................................................................................................	9	

2.5.1.1 Interaktion genom Facebook	...............................................................................................	9	

2.5.2 Bloggar	................................................................................................................................	10	

2.5.2.1 Interaktion genom bloggar	...............................................................................................	11	

2.5.3 Twitter	..................................................................................................................................	11	

2.5.3.1  Interaktion genom Twitter	................................................................................................	11	

2.5.4 Youtube	................................................................................................................................	12	

2.5.4.1  Interaktion genom Youtube	.............................................................................................	12	

2.5.5 Instagram	.............................................................................................................................	13	

2.5.5.1 Interaktion genom Instagram	............................................................................................	13	

2.5.6 Betydelsen av att vara aktiv på flera sociala plattformar	......................................................	13	

2.5.7 Hur företag arbetar med sociala medier	...............................................................................	14	

2.5.8 Implementation av social media	...........................................................................................	15	

2.5.9 Bilders betydelse i sociala medier	........................................................................................	16	



3. Metod	...............................................................................................................................................	17	

3.1 Utformning och syfte	..................................................................................................................	17	

3.2 Motivering av ansats	...................................................................................................................	17	

3.3 Motivering av metodval	..............................................................................................................	18	

3.4 Fallstudie	....................................................................................................................................	19	

3.5 Urvalsprocess	..............................................................................................................................	19	

3.6 Datainsamling	............................................................................................................................	20	

3.6.1 Primärdata	............................................................................................................................	20	

3.6.2 Sekundärdata	........................................................................................................................	21	

3.7 Intervjumetod	..............................................................................................................................	21	

3.7.1 Intervjuguide	........................................................................................................................	22	

3.8 Analys av data	.............................................................................................................................	23	

3.9 Validitet och Reliabilitet	.............................................................................................................	24	

4. Empiri	................................................................................................................................................	25	

4.1 Raw Food Café	...........................................................................................................................	25	

4.1.1 Relationsfokus	.....................................................................................................................	25	

4.1.2 Användningsområden	..........................................................................................................	26	

4.1.3 Risker	...................................................................................................................................	28	

4.1.4 Kundrelation genom sociala medier	.....................................................................................	29	

4.2 100% Party AB	...........................................................................................................................	29	

4.2.1 Relationsfokus	.....................................................................................................................	30	

4.2.2 Användningsområden	..........................................................................................................	30	

4.2.3 Risker	...................................................................................................................................	32	

4.2.4 Kundrelation genom sociala medier	.....................................................................................	32	

4.3 Gekås Ullared AB	.......................................................................................................................	33	

4.3.1 Relationsfokus	.....................................................................................................................	33	

4.3.2 Användningsområden	..........................................................................................................	34	



4.3.3 Risker	...................................................................................................................................	35	

4.3.4 Kundrelation genom sociala medier	.....................................................................................	36	

5. Analys	................................................................................................................................................	37	

5.1 Inomfallsanalys	...........................................................................................................................	37	

5.1.1 Raw Food Café AB	..............................................................................................................	37	

5.1.1.1 Syftet med relationsfokus	.................................................................................................	37	

5.1.1.2 Användning av sociala medier	..........................................................................................	38	

5.1.1.3 Risker med sociala medier	................................................................................................	38	

5.1.1.4 Kundrelation genom sociala medier	..................................................................................	39	

5.1.2 100% Party AB	....................................................................................................................	39	

5.1.2.1 Syftet med relationsfokus	.................................................................................................	39	

5.1.2.2 Användning av sociala medier	..........................................................................................	40	

5.1.2.3 Risker med sociala medier	................................................................................................	41	

5.1.2.4 Kundrelation genom sociala medier	..................................................................................	41	

5.1.3 Gekås AB	.............................................................................................................................	42	

5.1.3.1 Syftet med relationsfokus	................................................................................................	42	

5.1.3.2 Användning av sociala medier	..........................................................................................	43	

5.1.3.3 Risker med sociala medier	................................................................................................	44	

5.1.3.4 Kundrelation genom sociala medier	..................................................................................	44	

5.2 Mellanfallsanalys	........................................................................................................................	45	

5.2.1 Syftet med relationsfokus	....................................................................................................	45	

5.2.2 Användning av sociala medier	.............................................................................................	47	

5.2.3 Risker med sociala medier	...................................................................................................	50	

5.2.4 Kundrelation genom sociala medier	.....................................................................................	51	

6. Slutsats	..............................................................................................................................................	56	

6.1 Rekommendationer till fallföretagen	..........................................................................................	58	

6.2 Förslag till fortsatt forskning	......................................................................................................	58	



  Källförteckning 
 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Raw Food Café – Facebook 

Bilaga 3: 100% Party – Facebook 

Bilaga 4: Gekås – Facebook 

Bilaga 5: Raw Food Café – Instagram      

Bilaga 6: 100% – Instagram 

Bilaga 7: Gekås  – Instagram 

Bilaga 8: Raw Food Café - Webbplats 

Bilaga 9: 100% Party – Webbplats 

Bilaga 10: Gekås – Blogg 

Bilaga 11: Gekås – Twitter  

Bilaga 12: 100% Party - Youtube 



Figurförteckning 
 
 

Figur 1.1 Disposition 

Figur 2.1 CRM processen 

Figur 2.2 RM-modellen 

Figur 2.3 Redigerad modell utifrån “The five steps to success” 
 

Figur 5.1 Processen för att skapa och stärka kundrelationer (egen konstruktion) 



Tabellförteckning 
 

Tabell 5.1 Syftet med att skapa och stärka kundrelationer genom sociala medier 
 

Tabell 5.2 Kanaler 
 

Tabell 5.3 Företagets användningsområde med sociala medier 
 

Tabell 5.4 Risker med sociala medier 
 

Tabell 5.5 Kundrelationens påverkan av sociala medier 



1	 

I 

1. Inledning 
 
 
 

 
detta första kapitel ges en kort introducerande bakgrundsbeskrivning följt av en 
problemdiskussion till vårt valda uppsatsämne.  För  att få en tydlig översiktsbild av 

 uppsatsen beskrivs syftet, avgränsningarna och avslutningsvis hur vi har valt att 
disponera vår studie. 
 

 

 
1.1 Problembakgrund 
Det är viktigt att som företag och marknadsförare hitta rätt kanaler samt använda dem på rätt 
sätt nu när vi förflyttar oss från ett konsumtionssamhälle till att bli ett kundsamhälle (Leigert, 
2013). Det finns många olika definitioner för begreppet marknadsföring men dess huvudsyfte 
har länge handlat om att skapa efterfrågan (Kotler, 1997). Ett passande uttryck är enligt Sigge 
Birkenfalk, doktorand vid  svenska  Handelshögskolan  i  Helsingfors  (Birkenfalk,  2013)  att 
”bilda kö”. Köbildning är ett konkret svar på hur företag märker att marknadsföringen har 
lyckats genom gemensam kommunikation mellan företag och kunder. 

Marknadsföringen blir mer komplett vid en gemensam förståelse eftersom att det inte räcker 
med att sända ut budskap ena vägen för att sälja sin vara eller tjänst (Turban et al., 2010). Den 
sociala interaktionen mellan företag och kunder har en alltmer större betydelse eftersom 
företag genom uppdaterad kunskap ständigt vill skapa en starkare relation med sina kunder 
(Appelbaum & Gallagher, 2000). 

Dagens marknad som kännetecknas av en dynamisk evolution och snabba förändringar i 
konsumentens inköpsvanor beror mycket på de enorma informationsflöden som företagen 
snabbt sprider ut (Zarrella, 2010). Den hårda konkurrensen har lett till att de kostsamma 
traditionella marknadsföringskanalerna i form av radio, tv och tidningsannonser inte har 
samma genomslagskraft hos de alltmer krävande kunderna som tidigare. För företag gäller det 
att vara uppmärksam samt anpassa sig efter marknadens trender för att kunna vara med och 
konkurrera om kunderna (Sewell & Brown, 2009). 

Tack vare den digitala revolutionen av Internet har nya möjligheter för marknadsföring tagits 
fram för att en global dialog ska kunna inledas med kunder oavsett tid eller plats (Lundén & 
Svensson, 2008). Utvecklingen av webben kan ses som en rak linje bestående av tre steg av 
kommunikationskanaler. Webb 1.0 baseras på en envägskommunikation och webb 2.0 förser 
möjligheten med tvåvägskommunikation som sker via olika sociala medier1 (O’Reilly, 2007; 
Vossen & Hagemann, 2009). Efterföljaren webb 3.0 även så kallat den semantiska webben är 
ett nytt sätt som vi befinner oss i nu. Denna nya webb möjliggör tillgången av den ökade 

 
 
 

1 Sociala medier: Digital mötesplattform som erbjuder tjänster där användarna kan dela budskap, samtala och 
skapa nätverk med andra användare (Carlsson, 2012). 
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informationen på nätverkets samverkande databaser. Det förekommer mängder av identisk 
data på olika platser och språk som med hjälp av webben ska öka förståelsen för vad 
användaren söker (Colomo-Palacios, Varajao & Soto-Acosta, 2011). 

Företagen intresserar sig alltmer för att gå från det traditionella marknadsföringssynsättet och 
det centrala begreppet Customer Relationship Management (CRM) till att ta del av den nya 
vidareutvecklade strategin Social Customer Relationship Management (SCRM) (Woodcook, 
Green & Starkey, 2011). Gummesson (2006) belyser att CRM endast fokuserar på samverkan 
mellan företag och kund utan att ta hänsyn till nätverkandet. SCRM bygger däremot på 
användandet av sociala medier där den har blivit en kommunikationskanal för både företag 
och kunder. På plattformen kan de kostnadseffektivt dela med sig av sina åsikter om 
produkter och tjänster med varandra. 

Sociala medier såsom Facebook2, Instagram3, Twitter4, Youtube5 och bloggar6 har under de 
senaste åren haft en explosionsartad ökning av både användare och nya användningsområden 
(Labrecque, 2010). Enligt Facebooks senaste kvartalsrapport för 2013 finns det över 1,1 
miljard aktiva användare vilket gör det till världens största sociala plattform (Park, 2013) och 
på Twitter publiceras dagligen 500 miljoner meddelanden i form av tweets (Asemanfar, 
Harris, Helder, Molina & Richhold, 2013). 

Nadeem (2012) poängterar att kunder är mer lojala och spenderar upp till 40 procent mer när 
de samverkar med företag genom sociala medier än de som inte gör det. Många företag har 
börjat inse fördelarna med informationsspridning via sociala medier eftersom en öppen dialog 
med kunder kan vara en avgörande faktor för att vara en del av den nya webben. Betydelsen 
av hur viktig relationen till kunder är något som företag måste lägga på minnet och prioritera 
högt. Numera riskerar företag inte endast på att förlora en missnöjd kund genom att de går till 
konkurrenten utan att även oönskad information via sociala medier kan spridas till andra 
kunder (ibid.). Tid, kunskap och engagemang krävs av sociala medier för att företag på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna nå ut till kunder och skapa samt stärka kundrelationer (Assaad, 
Gómez & Ossietzky, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
Dagens samhälle med IT-utvecklingens framfart bidrar till en ökad konkurrens som leder till 
att företag får det svårare att både skaffa nya och behålla existerande kunder. Det är kunderna 
som innehar maktpositionen eftersom utbudet idag är ofantligt stort där kunderna kan 
genomföra inköp globalt. Samtidigt har de även införskaffat en ökad medvetenhet kring 
produkter och tjänster (Lundén & Svensson, 2008). Endast genom ett fåtal klick kan kunderna 
genomföra prisjämförelser, inköp och betygsättning. Med anledning av detta är det viktigt  för 

 
 

2 Facebook: Världens största sociala mötesplats där människor samverkar med varandra genom text, bild, ljud 
och videos (Carlsson, 2010). 
3 Instagram: En mobilapplikation där bilder kan redigeras med olika effekter för att sedan publiceras (Orvesto, 
2013). 
4 Twitter: En mikroblogg där inläggen är begränsade till 140 tecken (Twitter, 2014). 
5 Youtube: En webbsajt där videoklipp laddas upp för att därefter kunna delas av hela världen (Kaplan & 
Haenlein, 2010). 
6 Bloggar: En personlig dagbok online (Carlsson, 2012). 
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företagen att få en ökad kundmedvetenhet där de lär känna kunderna och skapar en relation 
för att behålla dem. En lojal och återkommande kund är det företag strävar efter. Denna 
strategi har företag traditionellt sätt byggt upp genom CRM där dem skapar en bra relation till 
kunden och ser till att dem får vad dem efterfrågar och blir nöjda (Woodcock et al., 2010). 

Företag som jobbar med CRM kan uppnå konkurrensfördelar genom att de vet vad kunderna 
vill ha och det skapar en win-win 7 situation mellan företag  och  deras  kunder (Stone,  2004). 
Det som är viktigt med CRM är att ta reda på kundernas preferenser och leverera detta, för att 
överträffa kundernas förväntningar. På så vis kan ett långsiktigt förtroende byggas upp och 
därmed även långvariga relationer (Katsioloudes, Grant & McKechnie, 2007). 

En missnöjd kund kan vara förödande för ett företag och förstöra deras rykte samt 
marknadsposition. På samma vis som IT hjälper kunder att ta reda på information innan ett 
köp genomförs har de även en maktposition efter att inköpet är utfört. En missnöjd kund kan 
skriva negativa omdömen samt sprida ut sitt missnöje på olika sociala medier (Greenberg, 
2009). 

 
Enligt 2013 års sammanställning av svenskarna och Internet har 89 procent av den svenska 
befolkningen tillgång till Internet och nära hälften av dessa har ett Facebookkonto som 
används aktivt (Findahl, 2013). Även användandet av sociala medier hos företagen har ökat 
explosionsartat under de senaste tre åren då antalet har fördubblats från 16 till 33 procent 
(Andersson, 2013). 

Betydelsen av att företag ska kunna ta tillvara på denna nya möjlighet genom att vara aktiva 
användare på samma sociala plattformar där deras kunder befinner sig har blivit central. 
Kunder som integrerar med företag genom sociala medier känner en högre grad av 
kundtillfredställelse än de kunder som inte integrerar med företag genom detta sätt (Clark & 
Melancon, 2013). Genom sociala medier ska företag kunna vara involverade i diskussioner 
och upprätthålla en god kontakt med sina kunder. Kundkontakter som har flyttats från de 
traditionella mediekanalerna till sociala medier har en allt större betydelse för företag. 
Kundrelationer som sker på och är riktade till sociala plattformar har utvecklats till en ny 
strategi; SCRM (Katsioloudes et al., 2007). En aktiv kommunikation mellan företag och dess 
kunder gynnar båda parter eftersom företag lär sig vad kunderna efterfrågar (Woodcock et al., 
2010). 

De sociala nätverken skapar ofta en ökad tillgänglighet för kunderna och betraktas som mer 
informella, ofta med snabb respons (Wankel, Marovich & Stanaiyte, 2010). Det är dessutom 
oftast ett väldigt kostnadseffektivt verktyg för att nå ut med de budskap företag vill. Det gäller 
att företag hittar rätt målgrupp och strategi för att kunna rikta sina annonser på ett lyckat sätt 
och kan  genom  detta  verktyg  lära  känna  sina  kunder  samt  vårda  relationen  mellan   
dem (Woodcock et al., 2010). 

 
 
 

7 Win-win: Samspel mellan två parter vid en förhandling där båda känner sig nöjda med de resultat och beslut 
som har tagits (Gummesson, 2006) 



4	 

 
Teknikens utveckling har lett till att människor och företag kan integrera globalt utan 
förhinder vilket medför att marknaden skapas och möjligheter för kommunikation samt 
relation uppstår (Assaad et al., 2011; König, 2012). Dock förekommer det fortfarande ovisshet 
och saknad kunskap hos en del företag om hur sociala medier ska användas som ett effektivt 
verktyg för att upprätthålla nya och befintliga kundrelationer (Kent, Saffer & Pop, 2013). I en 
undersökning som gjordes av it-konsulten Avanade visade 7 av 10 svenska företag att det 
förekommer rädsla vid användning av denna typ av teknik. Detta var en av de största problem 
och hinder för dem att införa sociala medier inom verksamheten (Persson, 2008). Många av 
de företag som finns registrerade på sociala medier saknar nämligen fortfarande strategi i sitt 
arbete vilket betyder att det ibland inte räcker till en långsiktig plan för relationsöverlevnad 
(Kent et al., 2013). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur företag kan skapa och stärka 
kundrelationer genom sociala medier. 

1.4 Avgränsning 
Vår uppsats är skriven utifrån ett företagsperspektiv där samtliga av våra intervjuföretag 
arbetar med B2C8 relationer genom SCRM, därmed kommer vi inte att studera effekten hos 
kunder. Undersökningen kommer inte heller att ta hänsyn till de teknologiska och finansiella 
aspekterna som används inom de sociala medierna. 

 

1.5 Disposition 
Denna modell nedan har som syfte att förtydliga de olika delarna i uppsatsen. 

Figur 1.1 Disposition 
 

8 Business-to-customer (B2C): Företag som säljer produkter eller tjänster till slutkund (Doyle & Stern, 2006). 

Inledningsvis presenteras problembakgrunden till uppsatsen med syfte som mynnar ut 
i en problemformulering. 
 
Den teoretiska referensramen består av de teorier vi valt att använda oss inom ämnet. 

Metodkapitlet redogör vårt tillvägagångssätt med ansatsen till undersökningen, 
insamling av data samt metod- och källkritik. 
 
Under empirin redovisas resultatet av intervjuerna från de tre fallföretagen. 

Analysen består av en sammankoppling mellan den teoretiska referensramen och 
empirin samt utifrån detta bidra till en djupare analys. 
 
Slutligen avrundar vi uppsatsen med att besvara problemformuleringen och lyfta fram 
de viktigaste slutsatserna. Även rekommendationer till fallföretagen och förslag till 
fortsatt forskning kommer att presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 
 
 
 
 

detta avsnitt beskrivs de bakomliggande teorier. Syftet är att underlätta och utöka 
mottagarens insikt  i  ämnet,  samt  skapa  en  förståelse  för  de  ramar  som  finns.  De 

presenterade teorierna kommer sedan ligga till grund för analysen av resultat i senare avsnitt. 
 
 
 

2.1 Vad innebär relation? 
Förhållandet mellan ett antal parter som grundar sig på känslor är en beskrivning på vad 
relation innebär (Skoglund, 2009). Ur ett företags- och organisationsperspektiv fokuseras 
relationen på de anställda och deras kunder (Gummesson, 2008). Numera kräver den hårda 
konkurrensen bland företag på marknaden alltmer större kundfokus då kunder ständigt 
efterfrågar lönsamma produkter och tjänster av god kvalitet (König, 2012). 

För att bygga upp långsiktiga kundrelationer måste företagen ta hänsyn till interaktiviteten 
med varje enskild kund och anpassa informationsutbytet som sker mellan dem. Det handlar 
om att skapa en dialog som är ömsesidig och att den ständigt utvecklas på ett lärorikt sätt för 
att kunna bygga goda kundrelationer (Sahoo, 2011). 

Kundrelation kan beskrivas som ett köp -och säljförhållande där relation skapas och upphör 
när produkten eller tjänsten har blivit levererad (ibid.). Enligt Grönroos (2008) består 
kundrelationer av inställningar och attityder hos kunder som måste skapas aktivt av företagen 
för att det ska leda till en känsla av samhörighet med dem. Företagets ambition är att se till så 
att en situation byggs upp för kunden och företaget som vidare blir fördelaktigt för båda parter 
vid en relationsbyggnad. Genom att låta kunden få delta i utformningen av produkten eller 
tjänsten som ska levereras leder det till en djupare relation och ökat förtroende (König, 2012). 

Relationer som uppstår mellan företag och kunder kan beskrivas som ett kretslopp bestående 
av återkommande kunder vid en väl utförd service i form av tillgänglighet och trovärdighet 
(Wikström & Normann, 1994). När kundernas behov blir tillfredställda ökar förutsättningarna 
till att de blir mer villiga att genomföra fler inköp och dessutom betala ett högre pris för en 
vara eller tjänst. Detta leder till att personalens engagemang samt intresse ökar för kunden så 
att de känner sig speciella och välkomna till att bli en återkommande kund (Sewell & Brown, 
2009). 

2.2 Från saknad kundkontakt till kundrelationsfokus 
Länge ansågs marknadsföringen handla om massmarknadsföring av olika slag och saknad 
kundkontakt eftersom att den transaktionsorienterade synsättet handlade om att på kort sikt 
sälja en vara eller tjänst. Detta ledde till att de långsiktiga relationerna med kunderna och 
deras behov underprioriterades (Grönroos, 2008). Under början av nittiotalet beskrev en av de 
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mest inflytelserika personerna inom marknadsföring, Philip Kotler att”Companies must move 
from a shortterm transaction-oriented goal to a long-term relationship-building goal”, 
(Jayachndran, 2004, s.342). CRM introducerades strax efter med fokus på relationsorienterade 
kundstrategier. Vidare skulle det vägleda företagets sätt att arbeta med att ständigt förbättra 
kunskapen om företagets kunder. Detta paradigmskifte fokuserar på att behålla kvar befintliga 
kunder genom ömsesidigt beroende och för att lyckas med det krävs en väl fungerande 
interaktion inom företaget (Kotler, 2003). 

 
CRM är ett brett begrepp som sedan nittiotalet har varit aktuellt inom både företag och 
organisationer specialiserade inom IT-utvecklingar (Burgess & King, 2007). Det finns en 
uppsjö av definitioner om vad CRM är vilket lätt kan bidra till förvirring kring begreppet 
eftersom de kan skilja sig åt när det kommer till tyngpunkten på IT. Definitionen beskrivs som 
företagets förhållningssätt gentemot kunder för att långsiktigt skapa och stärka mervärdet hos 
kunder som ska generera lönsamhet genom uppbyggnad av värdefulla samt långsiktiga 
kundrelationer (Payne & Frow, 2013). Förmågan att öka kundnyttan och lojaliteten leder till 
konkurrensfördelar samt vinstmöjligheter för företag. Processen inom CRM är uppdelad i fyra 
faser enligt figur 2.1 (Swift, 2001). Inom knowledge discovery analyseras kundbeteende och 
samlar in data till en central databas för att framta särskilda marknadsmöjligheter som 
uppfyller varje kunds unika behov. Under market planning skapas en strategisk 
kommunikationsplan i form av kunderbjudanden och kampanjer utifrån den kunddata som har 
samlats in. Därefter under customer interaction kartläggs var interaktionen med kunderna ska 
ske och vad de gör för inköp samt vilken teknologi de helst utnyttjar. I den slutliga fasen 
analysis and refinement tar företag lärdomar från interaktionen med kunderna genom att 
samla in, granska och redigera kundinformationen som ska leda till att företag erhåller fler 
lojala och lönsamma kunder (ibid.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 CRM processen (Swift, 2001, s.40). 
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Efter den tekniska revolutionen har satsningen av kundorienterade strategier fått en stor 
genomslagskraft inom många olika branscher. Användningen av endast transaktionsorienterat 
marknadsföringssynsätt undviks för att företag ska kunna bygga en långsiktig 
överlevnadsplan på marknaden (Grönroos, 2008). 

2.3 Interaktion och kundlojalitet 
All marknadsföring baseras på relationer där en allt mer avgörande roll för företag är att satsa 
på nätverk, interaktion och relation som står i fokus (Gummesson, 2008). De bästa 
förutsättningarna för att lyckas är att som företag erbjuda kunden tjänster eller varor som 
motsvarar deras behov med en hög upplevd kvalité som skapar ett mervärde för kunden. För 
att lyckas med det måste företagen öka kännedomen om sina kunder genom interaktion 
bestående av företagets aktiviteter för att skapa och upprätthålla en långsiktig kundrelation 
(Payne & Frow, 2013). 

Kundernas förväntade kvalité grundas på image 9 , PR 10 , word of mouth 11 , 
marknadskommunikation samt egna behov och förväntningar. Medan den levererade kvalitén 
bygger på det tekniska såsom produkt eller tjänst fokuserar den funktionella kvalitén mer på 
leveranssättet. Vid det skede då den förväntade kvalitén motsvarar den levererade kvalitén 
uppstår lojalitet gentemot företaget och med allra största sannolikhet handlar kunden hos 
företaget igen (Grönroos, 2008). Det förekommer olika grader av lojaliteter hos en kund; från 
den lägre graden där enstaka transaktioner genomförs till ofta återkommande kunder. De 
återkommande kunderna har en stark anknytning till företaget och talar gott om det utåt med 
rekommendationer till vänner och bekanta (Melin, 2006). Förutom att satsa på att bygga nya 
långsiktiga relationer är det viktigt att inte glömma bort redan existerande relationer och 
utveckla dem. Studier visar nämligen att det är mellan fem till tio gånger dyrare att skapa nya 
kundrelationer än det är att ta hand om redan existerande (Gummesson, 2008). 

Vikten av att skapa goda kundrelationer har under tjugohundratalet blivit allt viktigare för 
företag (Gummesson, 2008). Med anledning av den digitala utvecklingen under senaste åren 
har även en stor del av makten flyttats över till kunderna från företagen som tidigare hade 
maktpositionen. När interaktionen mellan företag och kunder ökar växer samtidigt mängden data 
om kunderna som måste kategoriseras och analyseras. Därmed är det viktigt för företagen att de 
lägger både tid och arbete på att tillgodose rätt behov som efterfrågas av kunderna. (Sewell & 
Brown, 2009). Genom starka kundrelationer skapas i de flesta fall en trogen kund med hög 
kundlojalitet. För företag är det viktigt att inte bara se kundlojalitet som ett mål utan det bör 
vara ett nödvändigt steg i den kundskapande processen för en uppbyggnad av lönsamhet på 
lång sikt genom interaktion (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). 

 
 
 
 

9 Image: Mottagarens bild av varumärket och hur denna uppfattar vad produkten eller förteget vill förmedla (De 
Chernatony, Mc Donald & Wallance, 2011). 
10 Public Relations (PR): Översatt till omvärldrelationer på svenska som har i syfte att främja åtgärder för att 
upprätthålla och öka anseendet för en person eller företag  (Heath, 2005). 
11 Word of mouth (mun till mun): Marknadsföring som grundar sig på att budskapet sprids vidare genom nöjda 
kunder (Grönroos, 2007). 
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2.4 Webbens utveckling 
 
När den första versionen webb 1.0 introducerades skedde interaktionen genom ett traditionellt 
marknadsföringssätt som utgjordes av envägskommunikation i form av tv, radio och 
tidningsannonser. Den enkelriktade dialogen från företag till kund gjorde att massmedier 
uteslöt möjligheten för kundpåverkan (Fill, 2013). 

 
För tio år sedan lanserades marknadsföringstermen webb 2.0 som är den andra versionen av 
World Wide Web där bland annat sociala medier ingår. Den centrala funktionen av webb 2.0 
innebär att människor samverkar online på global nivå med varandra för att sprida budskap. 
Viktig information och kunskap om kunden kan snabbt hämtas och kontrolleras av företag vid 
önskemål (O´Reilly, 2007; Osatuyi, 2013). 

 
Utvecklingen av webb 2.0 innebär att ett demokratiskt medielandskap öppnats upp med 
dubbelriktad kommunikation i större skala (Fill, 2013). Till skillnad från föregångaren    webb 
1.0 kan kunderna fritt bestämma och påverka budskapets innehåll. Webb 3.0 är en fas där vi 
befinner oss i just nu och som fortfarande är i en utvecklingsfas. Den ses som en utvecklad 
version till föregångaren webb 2.0 vars huvudsakliga syfte är att sammankoppla samtliga 
webbsidor till en integrerad databas för att förenkla sökningarna och vara mer lättillgänglig 
online. (Carminati, Ferrari, Heatherly, Kantarcioglu, & Thuaisingham, 2012). Med hjälp av 
den semantiska teknologin som webb 3.0 bygger på kan människor på ett enklare sätt dela 
med sig av deras information till andra som vill ta del av olika ämnen utan att de behöver söka 
sig igenom hela Internet (Baumann, 2011). 

 
Grundaren av semantiska webben är W3C som beskriver termen som: 

 
”Den semantiska webben är en webb bestående av data. Det finns en hel del data som vi 
dagligen använder oss utav och det är inte en del av webben. Jag kan se mina kontoutdrag på 

Figur 2.2 RM-modellen (Blomqvist et al., 2004, s.22) 
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nätet, mina bilder och mina möten i en kalender. Men kan jag se mina bilder i en kalender för 
att se vad jag gjorde när jag tog dem? Kan jag se kontoutdragslistan i en kalender? Varför 
inte? Eftersom vi inte har en samlingsplats av data och för att data kontrolleras av 
applikationer som inte integrerar med varandra medför det att applikationen håller det för  
sig själv”.  Fritt översatt från (Jacobs, 2011) 

2.5 Sociala medier 
 
Sociala medier omfattas av en rad olika typer av medier och har med åren blivit en populär 
social mötesplats för allmänheten tack vare Internets framfart. Begreppet sociala medier 
definieras som webbaserade kommunikationskanaler som huvudsakligen möjliggör skapandet 
och utbytet av användarnas innehåll (Wankel et al., 2010). Många av de sociala mediernas 
ursprung härstammar från den webbaserade dagboksbloggen på Internet som har 
sammankopplats med forum och som senare utvecklats till olika former av sociala medier på 
marknaden (Kaplan & Haenlein, 2010). Den öppna kommunikationen genom sociala medier 
har blivit en viktig användningsform på de konkurrenskraftiga marknaderna. Genom sociala 
medier når kunderna snabbt olika budskap utan att behöva ta del av företagets traditionella 
marknadsföringssätt (Carlsson, 2012). Den snabba spridningen av information har lett till att 
antalet företag som använder sociala medier för interaktion med kunder har ökat avsevärt de 
senaste åren (Osatuyi, 2013). En maktförskjutning har skett vilket har lett till att även mindre 
företag och kunder har en stor påverkan vid marknadsföring genom sociala medier (Ström, 
2010). 

 
Utvecklingen har lett till nya dimensioner av hur företag och kunder samverkar och inte minst 
hur relationer utformas (Fill, 2013). Genom olika sociala nätverk, bloggar, forum, wikis och 
mikrobloggar skapar sociala medier nya möjligheter för att människor ska kunna tilldela 
information i form av text, bild eller ljud för stora specifika målgrupper (Osatuyi, 2013). 

 
2.5.1 Facebook 
Facebook grundades av Mark Zuckerberg år 2004 och är världens största sociala mötesplats 
där människor umgås via nätet samtidigt som informationen sprids flitigt (Carlsson, 2010). 
Tio år efter lanseringen har Facebook nått 1,1 miljard användare världen över (Park, 2013) 
och enbart i Sverige har nära hälften av Sveriges befolkning ett aktivt Facebookkonto 
(Findahl, 2013). Denna tjänst introducerades först som ett nätverk i USA för Harvard 
University men öppnades senare även upp för allmänheten i övriga världen (Clapperton, 
2009). Det främsta syftet var från uppstarten att integrera med användarens kontakter men har 
idag utvecklats av en rad olika applikationer där användare kan uttrycka sig genom text, bild, 
ljud och videos (Safko & Brake, 2009). 

 
2.5.1.1 Interaktion genom Facebook 
För företag möjliggör användningen av Facebook ett nytt verktyg att exponera sig med och är 
oftast kostnadseffektivt för att nå den målgrupp de önskar att komma åt genom användarnas 
personliga inställningar de visar i sina profilsidor. Genom ålder, kön, geografi, yrke och 
intressen   kan   information   riktas   mot   en   specifik   målgrupp   vilket   ger   en        större 
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genomslagskraft (Safko & Brake, 2009). Carlsson (2010) nämner några viktiga anledningar 
till varför företag använder sig av Facebook: 

• Göra företaget och produkterna synliga 
• Erbjuda information till personer som hellre vill ha den via Facebook än e-post 
• Vara tillgänglig och svara på frågor 
• Bjuda in till evenemang 
• Presentera nyheter, erbjudanden och ge råd 
• Rekrytering 

(Carlsson, 2010 s.32) 
 
För företag och organisationer har funktionen på Facebook en allt större betydelse för 
omvärlden men samtidigt måste de vara medvetna om att det kräver mycket tid, kunskap och 
engagemang. Genom hårt arbete, personlig service och intressanta marknadsföringsupplägg 
kommer det att förr eller senare generera feedback i form av en gilla eller kommentar av 
någon som har uppmärksammat sidan. Troligvis bedriver dessa personer vidare 
marknadsföringen på ett viralt sätt genom att kundrelationer upprätthålls som slutligen leder 
till ett inköp (Wankel et al., 2010). 

Genom att låta kunder delta blir det ett smidigt sätt för företag att nå ut med sin 
marknadsföring samtidigt som en långsiktig relation byggs upp när unika rabatter och 
erbjudanden finns tillgängliga (Price, 2011). Kunder där erbjudanden riktas från personliga 
servicekanaler med särskilda nyheter tar till sig mer av företagets produkter och tjänster. En 
tredjedel av de användare som lämnar positiv feedback är villiga att genomföra ett köp medan 
de som är inaktiva innehar en benägenhet på endast en femtedel. Även om det förkommer 
riktade annonsreklamer på Facebook i olika former och prisklasser har det visat sig  att 
intresset för utdelning av reklam eller erbjudande bland vänner har ökat kraftigt under den 
senaste tiden (Strategic Direction, 2012). 

Det är viktigt att skapa ett värde mellan företag och kunder; i detta fall Facebookanvändare  
för att de ska fortsätta att följa företaget och integrera med det på ett positivt sätt. Om företag 
använder forumet på ett felaktigt sätt kan irritation uppstå hos användarna vilket kan leda till 
att de tar avstånd från att följa olika grupper eller gillar samt delar inlägg. Alltför många 
annonser som presenteras på användarnas nyhetsflöde kan dessutom skapa missnöje och ett 
mediebrus vilket kan medföra att budskapen inte når fram (Safko & Brake, 2009). 

 
2.5.2 Bloggar 
Begreppet blogg härstammar från engelskans blog som är en förkortning av ”web blog” vilket 
innebär en loggbok online. Ursprungligen användes bloggen av privatpersoner som en 
personlig dagbok som öppet kunde läsas av alla. Idag har bloggar utvecklats och det finns 
specifika bloggar om i princip allt; politik, träningsbloggar, matlagningsbloggar samt 
företagsbloggar för att nämna några (Carlsson, 2010). 

En blogg innebär en regelbundet uppdaterad webbplats där blogginläggen presenteras i 
tidsordning.  Användarna  är  ofta  återkommande  och  kan  kommentera  inlägg  samt    även 
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prenumerera på nya inlägg med hjälp av RSS. RSS är en förkortning av Rich Site Summary 
och Really Simple Syndication och består oftast av en orange symbol som framkommer när  
ett nytt inlägg publicerats på bloggen (Carlsson, 2010). 

 
2.5.2.1 Interaktion genom bloggar 
Företagsbloggar har blivit allt vanligare att använda sig utav de senaste åren (Holmström & 
Wikberg, 2010). En blogg är användarvänlig och företag kan enkelt sätta sin egen  
personlighet och prägel i den vilket skapar ett ökat förtroende för kunden. En blogg fungerar i 
många avseende som ett komplement till en traditionell hemsida och det kan skapa ett 
mervärde för kunden (Frankel, 2007). 

Enligt Carlsson (2010) är det viktigt för företag att använda sig samt läsa bloggar av 
nedanstående anledningar: 

• För att se vad som sägs om företaget, branschen och företagets produkter 
• Få möjlighet att bemöta eventuella missförstånd och kritik 
• Lära känna kunder och omvärld bättre genom att läsa bloggar och ha en dialog i sin 

egen blogg 
• Nå ut med information som inte filtreras genom annan källa eller kanal 
• Profilera företaget, stärka sitt varumärke och presentera produkter 
• Berätta vad som händer ”bakom kulisserna” och ge en inblick i företaget 
• Öka chanserna att bli hittad av blivande kunder 
• Ha en intern blogg för kommunikation och dokumentation 

(Carlsson, 2010 s.117) 
 
2.5.3 Twitter 
En kortare variant av en blogg är en mikroblogg där inläggen i form av tweet är begränsade 
med 140 tecken (Carlsson, 2010). Twitter grundades år 2006 och har idag totalt över 240 
miljoner aktiva användare (Twitter, 2014). Enligt Carlsson (2010) kan mikrobloggar ses som 
en variant av publicerade inlägg som världen får ta del av och lämpar sig vid mer enklare och 
kortare budskap i form av text och bild. Till skillnad från vanliga bloggar är mikrobloggar 
enklare att hantera samt kräver inga större tidsresurser. För att tweeta och re-tweeta behövs ett 
konto, utöver det är allt öppet för allmänheten och kan följas utan medlemskap. Dagligen 
publiceras över 500 miljoner tweets av Twitteranvändare världen över (Twitter, 2014). 

 
2.5.3.1 Interaktion genom Twitter 
Företag betraktar Twitter som en värdefull interaktion mellan kunder samtidigt som det är bra 
på att ge feedback i realtid. Genom denna kommunikationskanal underlättar det för företag att 
se vilka som är deras kunder och varför de har valt att köpa en viss produkt eller tjänst. Vidare 
kan de även se vad som gillas och ogillas av dessa inköp som görs av kunder eller 
erbjudanden som företagen skickar ut. Inläggen publiceras och flera användare kan delta i 
konversationen genom att svara och retweeta så att inlägget sprids bland fler användare 
(Prince, 2010). 
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Den största anledningen till att allt fler företag använder sig av Twitter är för att bibehålla 
samt stärka en god relation mellan deras befintliga kunder samt nya besökare. Genom att 
kommunicera med sina användare lyssnar företag på vad de vill ha och lär sig utifrån detta att: 

• Hitta nya medarbetare, blivande leverantörer och nya samarbetsmöjligheter 
• Ge kortfattade nyheter, information och erbjudanden 
• Twittra som komplement till och för att driva trafik till hemsida eller blogg 
• Vara tillgänglig och svara på frågor 
• Krisinformation – nå personer där de är just nu 

(Carlsson, 2010 s.167) 
 
Företag bör vara medvetna om att de måste vara aktiva med att skicka tweets för att inte tappa 
antalet följare som är deras kunder. Alltför sällan gjorda uppdateringar av tweets skulle leda 
till att kunderna slutar att följa företaget och söker sig till andra konkurrenter som erbjuder 
liknande produkter och tjänster. Därmed är det viktigt att företag twittrar dagligen med lagom 
och jämna mellanrum så att följarna har möjligheten att hinna med att delta i konversationen. 
Även sändningstiden för tweets har en stor betydelse där tidpunkterna 08.00, 12.00 och 17.00 
är den bäst lämpade tiden för att uppnå den bästa interaktionen med följarna oavsett om det 
sker inrikes eller globalt i en annan tidszon (Prince, 2010). 

 
 
2.5.4 Youtube 
Den största tjänsten för att ladda upp och ta del av filmklipp är Youtube. Youtube grundades 
år 2005 av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim, samtliga tre tidigare anställda av 
företaget Paypal; IT företag som erbjuder betalningstjänster över Internet. Sedan uppstarten 
har företaget haft framgång och många stora bolag har investerat i det, senast år 2006 gjorde 
Google en nyemission i företaget. Mer än 100 miljoner videos visas varje dag på sidan. 
Youtubes slogan är ”Broadcast Yourself” vilket på svenska kan översättas som publicera dig 
själv (Carlsson, 2010). 

Content communities på svenska redigerad till innehållssamhällen innebär att media delas 
mellan användare. Till skillnad från övriga sociala medier behöver inget konto skapas av 
användaren för att ta del av informationen. Det är en väldigt attraktiv marknadsföringskanal 
vilket innebär att många företag använder sig utav detta nätverk (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 
2.5.4.1  Interaktion genom Youtube 
Många företag använder Youtube för att ladda upp reklamvideos, företagspresentationer och 
liknande för att det är en bred kanal som når många. År 2009 rankades Youtube till världens 
tredje mest populära webbplats enligt Alexa (2013) och innehar än idag denna placering. 

Många företag använder även Youtube för utbildningsändamål där instruktionsvideos 
publiceras i syfte att visa engagemang i teknisk support och kundtjänst. Det är  inte bara  
viktigt att attrahera nya användare utan även vårda relationen mellan de befintliga (Safko & 
Brake, 2009). 
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2.5.5 Instagram 
Instagram grundades år 2010 och är en kostnadsfri mobilapplikation där bilder publiceras utav 
150 miljoner användare världen över. Det är ett socialt nätverk där användarna tar foton, 
redigerar bilder med olika effekter, lägger till texter och etiketter för att sedan publicera dem. 
Det finns även funktioner som möjliggör att dela bilderna till andra sociala medier som 
Facebook och Twitter. Senast tillkomna funktion på Instagram är 15 sekunders videofilmning 
som introducerades år 2013 (Peltz, 2013). I Sverige finns det över 1 miljon aktiva konton på 
Instagram (Orvesto, 2013) och sedan år 2012 äger Facebook rättigheterna till Instagram. 
Nedanstående slogan finns publicerat på Instagrams egna hemsida: 

“Take a picture or video, choose a filter to transform its look and feel, then post to Instagram - 
it's that easy. You can even share to Facebook, Twitter, Tumblr and more. It´s a new way to 
see the world” (Instagram.com, 2014). 

Genom att ha ett publikt konto kan hela världen ta del av bilderna som publiceras på följarnas 
nyhetsflöde. De som inte är aktiva följare kan ändå ta del av bilden genom att gå in på 
användaren eller få fram bilden genom att söka på hashtags (Frommer, 2010). Hashtag 
kommer ursprungligen från det engelska tecknet # (hash) och ordet tag som översätts till 
etikett. Det är främst förekommande på Twitter och Instagram. Med hjälp av en hashtag kan 
användaren sätta en etikett på sitt inlägg eller bild och på så vis koppla samman det med andra 
användare som skriver och publicerar liknande saker (Gannes, 2010). 

 
2.5.5.1 Interaktion genom Instagram 
Många företag använder sig av Instagram för att på ett snabbt och kostnadsfritt sätt kunna nå 
ut till kunder med sina bilder. Bilder som läggs upp och gillas samt får kommentarer av 
användarna som är delaktiga ökar kännedomen om vad som är populärt och efterfrågat. 
Företag kan även locka fler kunder genom att placera symbolen hashtag framför ord som 
företaget vill koppla samman bilden med. Det kan till exempel vara företag, person, plats, 
speciella event eller tävlingar. När företagen har skaffat trogna följare genom Instagram och 
byggt upp en god kundrelationskrets börjar kunderna självmant ta bilder och länka till 
företaget. På detta vis utvecklas företaget på ett framgångsrikt sätt samtidigt som  
interaktionen med kunden blir effektiv (Miles, 2013). 

 
2.5.6 Betydelsen av att vara aktiv på flera sociala plattformar 
Det är viktigt att använda rätt mediekanal för att nå ut till sin målgrupp. Ofta är det effektivast 
att använda en kombination av olika sociala medier för att bäst nå ut till sina användare och 
med störst genomslagskraft. Det finns praktiska tjänster som sammankopplar funktioner 
mellan olika nätverksplatser vilket företag har mycket att vinna på. Företags olika aktiviteter 
länkade på olika sidor ökar spridningen av information. Det är även tidsbesparande då företag 
inte behöver skriva samma sak på flera olika forum. Ett Twitterinlägg kan även komma upp 
som nyhetsflöde på hemsidan eller varför inte Instagram kopplat till Facebook. Möjligheterna 
är oändliga (Carlsson, 2010). 
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”Det är kanske lättare än någonsin att nå ut till likasinnade, få intressant information, skapa 
kontaktnät och göra sin röst hörd. Vad du väljer att göra av dessa möjligheter är upp till dig. 
Och vad sociala medier är, nu och i framtiden, beror på oss alla” (Carlsson, 2010 s.214). 

 
2.5.7 Hur företag arbetar med sociala medier 
Många företag förstår betydelsen av sociala medier och dess ökade tillväxttakt och spridning 
men få vet hur de ska använda sig utav denna strategi (Holmström & Wikberg, 2010). 

Social media står ofta högt upp på agendan ute hos företag men det finns en begränsad 
förståelse hur de ska använda detta verktyg (Leftheroitis & Giannakos, 2013). Syftet avgör 
vilket av de olika sociala medierna som är mest lämpad för företagets aktiviteter. Därför är det 
viktigt att ha ett väl genomtänkt syfte innan företag kastar sig in i de sociala medierna för att 
på bästa sätt nå ut med sitt mål (Holmström & Wikberg, 2010). Det är även viktigt att tänka 
på att hålla samma struktur i sina meddelanden. Informationen, språket samt budskapet bör 
hålla en röd tråd för att inte förvirra användaren (Prince, 2010). 

Leftheroitis & Giannakos (2013) gjorde en studie där de undersökte företags motiv till 
användningen av sociala medier där de kom fram till att de främsta anledningarna är att hitta 
nya kunder samt upprätthålla en kontakt med befintliga, rekrytera personal samt undersöka 
marknaden och hålla koll på konkurrenter. 

Informations- och kunskapsspridning är även en stor anledning till användandet av sociala 
medier (Lewis, 2010). Informationsspridningens syfte är att kunderna ska få ta del av nyheter 
och viktig information likaväl som att söka efter användbar information om det egna företaget. 
Om vad som skrivs och hur andra upplever kvalitén på varan eller tjänsten, kundnöjdhet för   
att ta tag i eventuella brister och ge en ökad service mot missnöjda kunder (Santana & Wood, 
2009). 

En ny kund kostar i snitt mellan fem till tio gånger så mycket i tid och pengar mot vad en 
befintlig kund kostar (Gummesson, 2008). Därmed är det extra viktigt att vårda relationen och 
satsa på att stärka kundrelationerna (Sewell & Brown, 2009). 

Företag bör se upp med missnöjda kunder då de sprider badwill12. Tidigare har det ofta 
stannat inom en mindre krets bland vänner och kolleger, idag är det en oerhörd snabb 
spridning via de sociala medier som delas världen över på nolltid med miljontals användare 
(Andersen et al., 2010). 

Aldrig tidigare har det varit så viktigt att lägga fokus på att behandla sina kunder bra och se 
kundrelationerna som en långsiktig investering. Likväl som en missnöjd kund sprider badwill, 
sprider en nöjd kund positiv feedback på sociala medier och i sin bekantskapskrets.”Nöjda 
kunder skapar nya kunder” vilket är mer kostnadseffektivt och lönsamt än traditionell 
marknadsföring (König, 2012). Det är inte själva tekniken i sig som påverkar 
framgångsfaktorerna utan hur den används som kan skapa lönsamhet (Carlsson, 2012). 

 
 

12 Badwill: Den negativa effekten som ett företag känner av när de gjort något som inte är av god affärssed vilket 
kan bidra till att företaget får ett dåligt anseende samt dålig PR (Doyle & Stern, 2006). 
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2.5.8 Implementation av social media 
Det finns olika framgångsfaktorer för att lyckas nå framgång på sociala medier. Lon Safko 
(2009) har skapat fem steg för hur företag ska implementera sociala medier för att upprätthålla 
en god kundrelation. Dessa fem steg presenteras här nedan i en modell: 

 

Figur 3: Redigerad modell utifrån”The five steps to sucess” (Safko & Brake, 2009 s.534) 
 
Steg ett utgör grunden där företag ska analysera sina nuvarande mediekanaler och hur de 
använder dem. Det är även viktigt att klargöra vilka budskap företag vill nå ut med samt med 
vilken frekvens och grad av personlighet. Under detta steg är det viktigt att fastställa de mål 
ett företag vill nå ut med, vilken målgrupp de riktar sig mot och kartlägga medierna de 
använder för största möjliga framgång på sin marknad (Safko & Brake, 2009). 

Under steg två är det viktigt för företagen att sätta sig in i de aktuella sociala medierna som 
finns och skapa en förståelse för dem. Det är även av värde att granska både för- och 
nackdelar med de olika sociala medierna och skapa en förståelse för de olika begrepp som 
finns (Marquardt & Waddill, 2011). 

Utifrån ovanstående analys och förståelse väljer företaget den sociala media som bäst hjälper 
till att nå ut till deras målgrupp och utökar samt integrerar denna nya strategi med den 
befintliga. Denna integrering med befintliga marknadskanaler mot de nya sociala medierna 
kan exempelvis ske genom att referera till de sociala medierna på en redan existerande 
hemsida eller att skriva ut det på nyhetsbrev genom länkar. Denna sammanlänkning till de 
sociala medierna skapar en integrering (Safko & Brake, 2009). 

När företaget har bestämt vilken strategi de ska tillämpa är det viktigt att identifiera befintliga 
interna samt externa tillgångar som företaget har att foga över. Oftast är det inte ekonomiska 
medel som är begränsningen utan personalens kunskap som är begränsat men även den största 
tillgången (Marquardt & Waddill, 2011). 

Det sista steget innebär att implementera själva strategin och göra en uppföljning där även 
effekterna mäts (Safko & Brake, 2009). 

Utöver ovanstående strategi är det av stor vikt att vid nyttjande av sociala medier använda sig 
utav bilder Genom att företag delar med sig av bilder innebär det ett tydligare budskap samt 
det dem vill nå ut med förstärks. En annan grundregel är att uppdatera ofta. Aktiva 
uppdateringar som sker dagligen fångar användarnas uppmärksamhet och det skapas en större 
potential att nå ut till en större mängd människor. En annan viktig aspekt att ha med är att   ha 
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en snabb och bra respons där kommunikation mellan företag och kund sker ofta. Respons är 
en viktig del för att skapa och förstärka kundrelationer (Nyberg, 2012). 

 
2.5.9 Bilders betydelse i sociala medier 
Bilder har varit en viktig del i vårt samhälle genom århundraden tillbaka. Funktionerna har 
varit många; underhållning, tillvaratagande av minnen samt ett kommunikationssätt 
(Hadenius, 2009). Från år 1829 när det första fotografiet togs har utvecklingen sakta men 
säkert gått framåt tills dagens teknik som möjliggjort att bilder enkelt kan tas med 
mobiltelefoner. För att därefter publicera budskapet som snabbt ska nå följarna (Andersen et 
al., 2010). När kameran introducerades till mobiltelefonen var det i stor utsträckning fler som 
började köpa mobiltelefoner än digitalkameror och under år 2003 gick försäljningen av 
mobiltelefoner med inbyggd kamera om den digitala kameran i försäljningssiffror (Villi, 
2007). 

Mobiltelefonen har inte bara möjliggjort för användarna att på ett enkelt sätt ta bilder utan 
även bidragit till en ökad tillgänglighet mot de sociala medierna. Vart än kunderna befinner 
sig har de oftast med sig sin mobiltelefon och kan koppla upp sig mot ett nätverk för att ta del 
av vad som händer i omvärlden i form av uppdateringar och nyheter (Andersen et al., 2010). 

Bilder har en större genomslagskraft än att enbart använda text. Detta kan även härledas till det 
gamla ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord”. Detta beror på att bilder har en större 
lagringskapacitet och därmed har vi även ett bättre minne för bilder än enbart ord (Mårtensson, 
2009). Kommunikationen sker i allt större utsträckning med bilder än ord. Denna 
genomslagskraft sker även i allt större utsträckning på de sociala medierna där exempelvis 
Instagram och Pintarest13 är två stora program för bilddelning (Orvesto, 2013). För att stärka 
kundrelationen genom bilder kan företag publicera bilder”bakom kulisserna” på sin 
arbetsplats som följarna får ta del av. På så vis kan även en personlig kontakt skapas där ett 
förtroende mellan parterna byggs upp (ibid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Pintarest: är en social nätverksplats där man som användare kan ladda upp, organisera samt dela sina 
bilder för andra användare på digitala anslagstavlor; pinboards (Appel, 2012). 
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I 

3. Metod 
 
 

detta kapitel presenteras tillvägagångssätten för vår undersökning. Vi beskriver de olika 
metodvalen vi har gjort för att visa läsaren hur studien har genomförts med hänsyn till 

uppsatsens syfte. Ett kritiskt synsätt med för-och nackdelar nämns även i kapitlet i löpande 
form. 

 
 
 

3.1 Utformning och syfte 
Ny kunskap eller utveckling av befintlig kunskap ska framställas från den empiriska 
undersökningen (Jacobsen, 2002). I vår undersökning valde vi att utveckla redan existerande 
kunskap genom att först läsa in oss på ämnesområdet. Utifrån de olika teorier vi fann som 
handlar om SCRM har vi från de kriterier som nämns av teorin skapat grunden för vår studie. 
Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att ämnets kännedom lyfts fram för att 
fastställa undersökningens syfte. 

Det förekommer olika former av syften vid en undersökning; beskrivande, förklarande, 
explorativt, normativt eller paradigmbestämmande (Matsson & Örtenblad, 2008). Den 
beskrivande forskningen bygger på hur något är och inte hur något borde vara (Thurén, 2007). 
Det förklarande syftet är att ett svar ges på en frågeställning som inleds med Varför. Det är 
viktigt att ta hänsyn till forskarens perspektiv eftersom att det har en stor påverkan på 
slutsatserna. En undersökning som är explorativ innebär att forskaren fördjupar sig inom 
tidigare studier inom ämnet för att se tidigare resultat. Med denna undersökning riskerar 
forskaren att dra förhastade slutsatser då testning av hypoteser utesluts samtidigt som det har 
en given ansats att utgå ifrån (Matsson & Örtenblad, 2008). Det finns likheter mellan den 
normativa och beskrivande forskningen men syftet med normativ är att finna bättre resultat än 
vad tidigare forskning har gett. Nackdelen med denna metod är att forskaren inte kan hänvisa 
till någon källa eftersom den föreslagna förbättringen ej är genomförd. Forskningen som utgår 
ifrån paradigmbestämmande innebär att världsbilden är förutbestämd av vad som ska 
undersökas innan forskningen genomförs (Jacobsen, 2002). 

Utifrån vår frågeställning har vi kommit fram till att det är ett beskrivande undersökningssyfte 
som vi använder oss utav. Denna metod innebär att författaren sätter sig in i verkligheten och 
ökar kunskapen inom det valde ämnesområdet genom att ta reda på Hur något är eller Vad 
som har inträffat (Jacobsen, 2002).  Vårt mål är att undersöka hur företag kan skapa och stärka 
kundrelationer genom sociala medier. Vi har därmed begränsat oss till områden som berör 
SCRM vilket är karaktäristiskt beskrivande för vår forskning (Patel & Davidson, 2003). 

3.2 Motivering av ansats 
Vid valet av datainsamling finns det två förhållningssätt; deduktiv och induktiv ansats 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Jacobsen (2002) är den deduktiva ansatsen ett arbetssätt där 
frågeställningar ställs före insamlingen av  empirin  genom  att  forskaren  drar sina slutsatser 
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utifrån befintlig teori för att se om den stämmer överens med verkligheten. Risken med 
deduktiv datainsamling är att ny information inte beaktas eftersom att forskaren fokuserar på 
att ta fram information som passar in med tidigare teorier. Motsatsen till deduktiv är induktiv 
forskning som handlar om att främst skapa och utforma ny teori utifrån empirin för att se om 
det finns något samband i resultaten utan att först ha först studerat ämnet i någon tidigare teori 
(Thurén, 2007). Ibland uppkommer det svåra valet mellan induktiv och deduktiv ansats då 
finns även ett tredje alternativ, som kallas abduktiv. Det är en kombination mellan dessa två 
ansatser som förser metoden med nya moment. Den abduktiva ansatsen används främst för att 
forskningsarbetet inte ska låsa sig vid förutbestämda teorier vilket leder till att undersökaren 
kan arbeta mer förutsättningslöst (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 
Baserat på erhållen teoretisk kunskap om SCRM valde vi att utgå från en deduktiv ansats som 
som utgjorde basen för insamlingen av empirisk data. Eftersom att vi ville undvika risken för 
insamling av irrelevant information uteslöt vi den induktiva ansatsen och började läsa på för 
att få en djupare kunskap om ämnet. Vi är medvetna om att det finns en risk för att viktig 
information förbises då forskaren endast tar hänsyn till de delar som anses mest relevanta för 
undersökningen. På grund av detta har vi under vår forskningsprocess använt oss av ett 
objektivt förhållningssätt där vi både är öppna för ny information och samtidigt inte påverkar 
de intervjuade med våra personliga åsikter. 

 
 
3.3 Motivering av metodval 
Enligt Backman (2008) kan forskningen delas in i två huvudkategorier, en kvalitativ -och 
kvantitativ ansats. Den kvantitativa forskningsansatsen fokuserar på datainsamling av en 
större mängd enheter utifrån standardiserade frågor av forskaren som resulterar i en numerisk 
statistik. Denna ansats lämpar sig enligt Jacobsen (2002) till forskare med god förkunskap 
inom ämnet och som har en färdig problemställning. Informationen som samlas in är endast 
ytlig och de standardiserade frågorna kan framtvinga svar från respondenter vilket kan 
upplevas som negativa. Den kvalitativa ansatsen går däremot djupare inom ett omfattande 
abstrakt ämnesområde som inte är mätbart men som istället undersöker hur ett fenomen eller 
en situation uppfattas och upptas av människorna. Vid valet av kvalitativ metod kan problem 
med generalisering uppstå då undersökningen begränsas till få objekt vilket leder till att 
undersökaren inte kan dra slutsatser som gäller för den totala branschen (Ejvegård, 2009). 

Den kvalitativa ansatsen rekommenderas när det är en oklar problemställning samtidigt som 
forskaren är mer öppen för ny information och nya perspektiv (Jacobsen, 2002). Med 
utgångspunkt från vårt intresse för ökad förståelse av vårt undersökningsområde valde vi att 
använda oss av en kvalitativ studiemetod eftersom det passade vårt syfte och 
problemformulering. Vår frågeställning skulle inte kunna besvaras om en kvantitativ ansats 
hade tillämpats eftersom att vi valde att forska ur ett företagsperspektiv och inte från kundens 
perspektiv. Följande syfte har tagits fram som ska besvaras: 

• Hur företag kan skapa och stärka kundrelationer genom sociala medier. 
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Utifrån ökad kunskap och olika former av redogörelser från intervjuundersökningarna med de 
valda fallföretagen, går strävan mot att fastställa ett samband mellan intervjuobjekten i den 
empiriska undersökningen och möjlighet till fler än en godtagbar tolkning av hur verkligheten 
ser ut (Denscombe, 2010). För att uppnå det krävdes en djupare inblick om hur företag på 
olika sätt använder sig av sociala medier för att samverka med sina kundrelationer online. Den 
växande marknaden av sociala medier gör det intressant för oss att få en inblick i vilka 
kriterier som företag lägger störst vikt vid samt vilka skillnader som finns mellan företag. 
Eftersom att respondenterna slipper standardiserade frågor med givna svar vid denna ansats 
erhåller den en hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). 

3.4 Fallstudie 
En undersökning som utgörs av en särskild aktuell händelse och bygger på en Hur samt 
Varför fråga kallas för fallstudie. Fallstudier är att föredra vid vetenskapliga studier när 
forskaren ingående vill studera ett eller ett fåtal fall för att se om det överensstämmer med 
verkligheten (Yin, 2003). Vi valde att arbeta med fallstudier eftersom vårt syfte bygger på en 
Hur-fråga som är anpassningsbar. 

Eftersom att vi också ansåg att det var intressant att jämföra likheter och skillnader mellan de 
olika fallföretagen som ingick i vår undersökning använde vi oss utav en multipel fallstudie. 
En fördel med multipel fallstudie är att den inte endast jämför de olika fallen med varandra 
utan ser även om den överensstämmer med teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2005). 

 
 

Strategi 
 

Typ av 
forskningsfråga 

 
Krävs det en kontroll 

av beteendet? 
Kr 

 

 
Fokus på aktuella 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

 
Undersökning 

Vilka, vad, var, hur 
många, hur 
mycket? 

 
Nej 

 
Ja 

 
Analys av källor 

Vilka, vad, var, hur 
många, hur 
mycket? 

 
Nej 

 
Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 
 

Tabell 3.1 Relevanta händelser för användning av olika forskningsstrategier (Yin, 2003, s.22) 
 

3.5 Urvalsprocess 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att ha bestämda kriterier vid ett urval av fallföretag som 
ska överensstämma med rapportens problemformulering eftersom att det är svårt att studera 
det totala undersökningsobjektet. Vårt val av fallföretag utgick ifrån våra huvudsakliga 
kriterier vilket var att de skulle vara verksamma inom minst tre olika sociala medier och att de 
aktivt använder sig av detta verktyg vid interaktion med sina kunder. Vårt krav var också att 
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företagen skulle vara verksamma i Sverige med hänsyn till de kulturella skillnader som kunde 
förekomma i andra länder då användningen av sociala medier kan skilja sig. Vi valde även att 
undersöka företag som arbetar med B2C eftersom att vår studie fokuserar på relationen mellan 
företag och kund. 

Urvalsprocessen har en central roll då forskaren med stor noggrannhet måste välja ut lämpliga 
respondenter som är relevanta för studien som görs annars kan resultatet leda till bristfällighet 
(Kurtz, MacKenzie & Snow, 2009). Det finns två tekniker vid urval. Först sannolikhetsurval 
som tillämpas när det är statistiskt känt hur stor del av målgruppen som är representerad i den 
utvalda gruppen och icke-sannolikhetsurval som är motsatsen. Vid sannolikhetsurval är det mer 
arbetskrävande eftersom samtliga i populationen har lika stor chans att bli valda till urvalet då det 
bygger på ett slumpurval (Jacobsen, 2002). 

 
Icke-sannolikhetsurval används ofta vid fallstudier eftersom att det fortfarande finns möjlighet 
för att genomföra generaliseringar utifrån målgruppen med hänsyn till att dessa inte baseras 
på statistisk grund (Kurtz, et al., 2009). Vidare menar Jacobsen (2002) att denna urvalstyp är 
en form av bekvämlighetsurval som förekommer i graderna starkt och svagt. 
Bekvämlighetsurvalet kännetecknas av att forskaren personligen väljer ut vilka respondenter 
som ska delta i undersökningen. Vi sökte på Internet efter företag som aktivt använde sig av 
sociala medier. Därefter tog vi kontakt med de nyckelpersoner som var ansvariga med arbetet 
kring sociala medier genom personliga besök och mailkontakt för att framföra vår förfrågan 
om de skulle vara intresserade av att ställa upp på intervju. Valet av företag har till en viss 
grad påverkats av möjligheten till åtkomst och kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom 
respondenterna befann sig inom ett rimlig geografiskt område. I vissa fall kan detta urval ses 
som en svaghet men de företag som vi valde var utav stort intresse och de uppfyllde våra 
viktiga kriterier. Vid tillämpningen av bekvämlighetsurvalet ska det inte ha någon större 
inverkan på undersökningen eftersom det står mellan jämlika studiealternativ (Denscombe, 
2010). 

Anledningen till att vi valde att undersöka tre fallföretag var huvudsakligen för att vi ville 
fördjupa oss inom ämnet och få ut mer vid varje individuell intervju med den begränsade tids 
-och budgetram som vi hade att tillgå. Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att 
forskaren innehar en rimlig ambition utifrån forskningsämnets aktualitet och resurser som 
finns att tillgå. 

3.6 Datainsamling 
 
3.6.1 Primärdata 
Definitionen av primärdata utgörs av förstahandsinformation som innefattar kunskap som har 
samlats in genom olika metoder för kvalitativ datainsamling. Denna information ger de bästa 
utgångspunkterna då det fås genom interaktion med företagsrespondenterna (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Genom enskilda öppna intervjuer, gruppintervjuer, observationer och 
dokumentundersökningar kan relevant information samlas in för att bidra till att besvara 
studiens problemformulering (Jacobsen, 2002). Vi ansåg därmed att intervjuer med 
respondenterna från varje företag räckte för att besvara vårt syfte.    
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Vår insamling av primärdata tillhandahålls av personen som innehar specifik information och 
kompetens vilket innebär att tillförlitligheten ökar vid direkt samverkan av intervjuer. De 
företag som vi valde att undersöka är Raw Food Business Sweden AB, 100% Party AB och 
Gekås AB. Följande respondenter har intervjuats från respektive företag: 

 
Respondenter från Raw Food Business Sweden AB, individuell intervju 2014-03-06 

 
Camilla Pettersson, grundare och VD på Raw Food Business Sweden AB. 

Marit Söderlund, grundare och delägare på Raw Food Business Sweden AB. 

Jessica Roswall, köksmedarbetare på Raw Food Business Sweden AB. 

Respondenter från Gekås AB, individuell intervju 2014-03-21 

Lise Hellström, marknadschef på Gekås AB. 

Boris Lennerhov, koncern -VD på Gekås AB. 

Katarina Larsson, bloggredaktör på Gekås AB. 

Respondent från 100% Party AB, individuell intervju 2014-03-24 
 
Marcus Neonberger, grundare och VD på 100% Party AB. 

 
3.6.2 Sekundärdata 
Enligt Jacobsen (2002) består sekundärdata av information från tidigare gjord forskningskälla 
som innefattar böcker, elektroniska källor och artiklar. I denna studie har vi använt oss av 
samtliga källor för att sammanställa vårt valda ämne inom kundrelation och sociala medier. 
Eftersom att begreppet SCRM är ett relativt nytt begrepp och webbens funktion är i ständig 
utveckling har vi varit noga med att använda oss utav uppdaterade källor för att inte förlora 
viktig information och kunskap (Kylén, 2004). Det förekommer vissa informationskällor av 
äldre slag som vi avsiktligt valt ut eftersom att vi ansåg att de utgör grunden för många teorier 
inom ämnet. Jacobsen (2002) menar att om forskare använder sig av flera olika teorier kan de 
stödja varandra och även styrka undersökningens resultat. 

 
De vetenskapliga artiklarna som vi använde oss utav kommer från Google Scholar anslutna 
till databaserna på högskolan i Halmstad. Våra sökord var CRM, Social CRM, sociala medier, 
kundrelation, semantisk webb, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och blogg. Genom vår 
sekundära datainsamling har vi valt ut information och källor med omsorg i samband med att 
inneha ett källkritisk tillvägagångssätt. Det är betydelsefullt för forskaren att ta hänsyn till 
vem som har samlat in informationen och i vilket syftesmål (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 
 
3.7 Intervjumetod 
Vi valde att genomföra öppna individuella intervjuer med representanter som arbetar aktivt 
med sociala medier och kundrelationsfrågorna i respektive företag.  När forskaren vill    öka 
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kännedomen om hur den enskilda individen gör sina tolkningar i angivna sammanhang lämpar 
sig denna datainsamlingsmetod. Vid användning av öppna intervjuer fokuserar forskaren på få 
företag men går istället in på djupet utav dessa och får därmed ut den bäst lämpade 
information för sin studie. När en öppen intervju genomförs skall inte förutbestämda 
svarsalternativ finnas till frågorna men den bör inte heller vara alltför ostrukturerad. En 
strukturerad intervjumall med en indelning av olika ämnesområden är att föredra för bästa 
förutsättningar till en lyckad intervju och följden av en röd tråd (Jacobsen, 2002). 
Intervjuguidens utformning belyses vidare under nästa delkapitel. 

Att använda sig utav inspelning är ett bra komplement till att enbart ta anteckningar vid en 
intervju för att säkerställa att forskaren inte missar någon information av väsentlig karaktär 
(Ejvegård, 2009). Nackdelen med att spela in intervjuer kan innebära att en person känner sig 
hämmad av inspelningen men vi valde ändå att använda oss av detta som ett komplement för 
att säkerställa att vi inte missade viktig information och vi kan få med citat som 
respondenterna sagt ordagrant (Jacobsen, 2002). Vi ansåg att fördelarna med att använda 
inspelare övervägde riskerna. För att minska riskerna ytterligare förde vi även anteckningar 
under hela intervjun för att försäkra oss om att vi fångade upp informationen som sades av 
respondenterna. 

Den sista aspekten som behöver tas i åtanke vid en intervju är själva mötesplasten som 
påverkar kontexteffekten. Det finns konstlade miljöer som kan skapa en osäkerhet hos 
respondenten om den inte är väl bekant med miljön. För bästa möjliga resultat är den bästa 
miljön i en naturlig mötesplats som respondenten är väl bekant med (Jacobsen, 2002). Vi 
försökte att undvika denna eventuellt negativa kontexteffekt genom att i största möjliga mån 
genomförde intervjuerna på objektens arbetsplats som de kände sig bekanta och trygga med. 

 
3.7.1 Intervjuguide 
Vår intervjuguide är utformad och baserad på olika teman utifrån vår teoretiska referensram. 
Det är viktigt att frågorna inte ställs på ett ledande sätt, vilket kan vara svårt i en öppen 
intervju då intervjuaren inte alltid har tid att tänka igenom sina formuleringar. En intervju bör 
inte vara alltför standardiserad då poängen med de fördelar som finns med en öppen intervju 
riskerar att försvinna (Ejvegård, 2009). 

Vi valde därför att utforma en intervjuguide som vi använde oss utav som en grund vid 
intervjuerna för att få en bra struktur. En viktig aspekt som vi hade med under hela intervjuns 
gång var att vi var öppna för ny information och inte rädda för att komma med nya följdfrågor 
under tiden intervjun ägde rum, allt i syfte att få en fördjupad kunskap och ökad förståelse 
(Jacobsen, 2002). 

Intervjuguidens syfte är att vara ett stöd för den som genomför intervjun och en checklista för 
att inga frågor och ämnesområden glöms bort. Även om frågorna är strukturerade finns det 
ingen regel som säger att dem behöver tas i ordningsföljd. Ämnena framkommer oftast 
naturligt under själva intervjun för att den skall flyta på bättre och mer sammanhängande 
(ibid). Genom att inte vara bunden till en viss ordning kan intervjuaren fördjupa sig inom de 
infallsvinklar som är mest givande (Wideberg, 2002). 
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Vi har använt oss utav öppna frågor som inte är ledande på något vis. En del av frågorna har 
även färdiga delfrågor kopplade till sig samtidigt som vissa andra frågor utvecklades under 
tiden som intervjun genomfördes, vilket medför att intervjun får ett nytt liv med mer spänning. 
Viktiga egenskaper hos informatören är att denna ska var lyhörd, social samt visar 
engagemang för andra människor (Wideberg, 2002). 

Vi har valt att ha några övergripande ämnesområden som vårt huvudfokus utgår ifrån. 
Inledningsvis började vi med några enkla frågeställningar som bakgrund om respondenten, 
företaget samt arbetsuppgifter innan vi gick vidare på själva arbetet med sociala medier och 
kundvärde. 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjun valde vi att berätta bakgrundsinformation till 
vårt arbete med berörda ämnen som vi skulle ta upp under själva huvudintervjun. Detta 
gjordes efter kontakttagande där intervjun var bekräftad. Däremot valde vi att inte skicka ut 
hela intervjuguiden i syfte att minska risken för alltför förberedda svar från respondenten. 
Denna mellanvariant anser vi ger oss lite mer genomtänkta och djupare svar samtidigt som de 
inte blir oärliga och konstlade. 

Vår intervjuguide återfinns i bilaga 1 och bygger på vår teoretiska referensram. 
 
3.8 Analys av data 
I analysen kopplas den insamlade data till forskares tidigare teorier (Miles & Huberman, 
1996). Vi har valt att dela upp vår analys i två delar; en inomfallsanalys och en 
mellanfallsanalys. I inomfallsanalysen jämförde vi den teoretiska referensramen mot vår 
insamlade empiri utifrån våra tre fallföretag. 

 
Vi valde därefter i mellanfallsanalysen att använda oss av matrismodeller där företagens utfall 
kategoriseras. Genom att vi kategoriserade empirin underlättade det för oss som undersökare 
att dra likheter samt se skillnader mellan de olika företagen (Yin, 2003). Därför valde vi att 
göra en  matris  utifrån  de  olika  teman  som  framkommit  när  vi  genomförde  vår  studie. 

 
En användbar teknik för att finna och analysera data är att använda sig utav  
mönsterjämförelse (Miles & Huberman, 1996). Detta verktyg innebär att studiens empiri 
uppvisar ett gemensamt mönster som överensstämmer med varandra vilket även medför att 
den interna valditeten säkerställs och ökar (Yin, 2007). Utifrån vår ansats som är deduktiv 
hade vi förväntningar och en viss syn på hur vi skulle uppfatta verkligheten. Därmed ansåg vi 
att det var lämpligt att använda dessa mönsterjämförelser för att länka samman våra tre 
fallföretag, vilket ledde till att vår studiereliabilitet utökades 

Analysen grupperadess därefter i olika kategorier som ledde fram till att forskningsfrågan 
kunde besvaras genom att slutsatserna drogs utifrån sammanställd data. För bästa möjliga 
slutresultat skall inte endast likheter och skillnader i matriserna analyseras utan även inte 
alltför uppenbara slutsatser skall speglas (Miles & Huberman, 1996) vilket vi försökte basera 
vårt slutresultat på. 
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3.9 Validitet och Reliabilitet 
En viktig aspekt vid valet av en kvalitativ metod är att kritiskt granska slutsatsernas giltighet 
och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Den information som samlas in är enbart en 
representation av den totala verkligheten och för att undersökningen ska bli giltig utifrån  
syftet den har i uppgift att besvara ska vissa kriterier uppfyllas utifrån begreppen validitet och 
reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim, 2001; Ejdegård, 2009). Validitet förekommer som 
intern och extern form. Intern validitet innebär att forskaren testar resultatets giltighet genom 
att kritiskt granska resultatet genom att se om respondenterna som valdes ut var lämpliga och 
om de gav relevant information (Jacobsen, 2002). I vår undersökning anser vi att vi har valt ut 
respondenter som innehar en bred kompetens inom vårt undersökningsområde. Informationen 
som har lämnats ut vid intervjuerna anser vi inte är av sårbar karaktär, därmed bedömer vi ha 
mottagit lämplig data för vår studie. Oftast förekommer intern validitet som hög i kvalitativa 
forskningar eftersom upplägget gör att relevant data kan framtas. Dock kan det leda till 
svårigheter vid generalisering men för att framta forskningens generaliseringsgrad så är den 
externa validiteten central. När undersökaren utifrån sina utvalda intervjupersoner kan anta att 
resultatet även gäller för en stor grupp kallas det för generalisering (ibid.). Vid vårt val av en 
kvalitativ undersökning var vi medvetna om att det skulle bli svårt att generalisera men vårt 
syfte var att gå in på djupet för att utöka kunskapen om hur varje företag använder sig av 
sociala medier för att stärka och skapa kundrelationer. Om vi hade haft mer tid hade vi valt att 
intervjua fler företag för att utöka möjligheten för generalisering. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) används triangulering för att öka validiteten i den 
kvalitativa forskningsprocessen. Det kan ske genom olika insamlingar av data som vävs 
samman för att skapa ett så tydligt helhetsintryck som möjligt. Eftersom att det förekom fler 
personer som kunde bidra med ytterligare information och bekräfta arbetet kring sociala 
medier har det lett till att validiteten stärks. 

 
Observation är en annan möjlighet att utföra triangulering (Patel & Davidsson, 2003). Vi 
valde att  efter  varje  genomförd  intervju  studera  företagens  respektive  kanaler  som  de 
använder sig av för att följa interaktionen mellan företag och kund genom sociala medier. Det 
data som vi fick vid intervjuerna kontrollerades och jämfördes för att se hur det faktiskt gick 
till i verkligheten vilket gör att empirin blir mer giltig och relevant enligt oss. 

Begreppet reliabilitet används när forskaren vill undersöka om intervjuupplägget har påverkat 
resultatet. Kroppsspråk, klädsel och talspråk är några exempel som kan påverka 
undersökningsupplägget med respondenterna (Jacobsen, 2002). Som tidigare nämnt undvek vi 
att använda oss av ledande frågor. Att intervjuerna har genomförts på respondentens 
arbetsplats har även bidragit till en hög reliabilitet. Vi har valt att låta våra respondenter ta del 
av empirin för att säkerställa och verifiera innehållet vilket leder till att vår information får en 
ökad validitet. 
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I 

4. Empiri 
 
 
 

följande kapitel presenteras den empiriska data som vi har samlat in. De tre fallföretg 
som har intervjuats inleds med en kort företagsbeskrivning för att därefter gå in på 

företagens syn på kundrelationer och sociala mediers betydelse. 
 
 
 
 

4.1 Raw Food Café 
Raw Food Café grundades under november år 2013 av mor Marit Söderlund och dottern 
Camilla Pettersson. Tillsammans med personalen som består av tre anställda driver de caféet 
som ligger i centrala Halmstad. Raw food är råkost som inte upphettas, främst för att bevara 
näringen och den naturliga smaken. Caféet erbjuder fika och luncher med sitt noga utvalda 
ekologiska utbud av nyttigheter inom den veganska världen. Under senare tid har även 
catering, kvällskurser och föreläsningar om raw food varit eftertraktat av många. 

 
 
4.1.1 Relationsfokus 
Ända sedan Raw Food Café var under uppbyggnad har de haft en grundtanke som handlar om 
att de skulle skapa ett hemtrevligt ställe för alla där nyttig kost serveras. Företaget är unikt och 
det förekommer väldigt få liknande verksamheter i deras omgivning vilket leder till att de 
skapar konkurrensfördelar på den lokala marknaden i Halmstad. Pettersson menar att de är 
ensamma om verksamheten de bedriver vilket kan ha varit en bidragande orsak till den stora 
uppmärksamheten de har fått. Bland kunderna sprids positiv respons i form av word of mouth 
där de delar med sig av sina upplevelser till sin bekantskapskrets. Eftersom word of mouth har 
en betydelsefull roll är det viktigt att vara mån om företagets image för att skapa kundlojalitet 
och på så vis återkommande kunder. 

 
En annan fördel är också att båda grundarna till företaget har en stor kunskap inom hälsa, mat 
och kommunikation. Utöver caféet sysslar Söderlund även med akupunktur och har tidigare 
hållit föreläsningar för barnmorskor samt polisen. Hon lever enligt hennes motto,  ”läka 
genom mat” och anser att det är viktigt att människor stoppar i sig så naturlig mat som möjligt 
för att de ska må bra. Genom att tillaga mat med de allra bästa råvarorna som är ekologiska 
och rättvisemärkta kan de erbjuda kost av hög kvalitet för deras kunder som är företagets 
främsta mål. På detta sätt medför det ett ökat kundvärde som är viktigt för att en långsiktig 
relation ska skapas. Samtidigt understryker Pettersson att deras företag alltid är ärliga  
eftersom ärlighet är grunden till att bygga goda kundrelationer. Exempelvis vid olika årstider 
kan det vara svårt att få tag på vissa råvaror och då gäller det att informera kunden om det. På 
det viset undviks missförstånd och istället kan en trygghet i form av relation skapas mellan 
Raw Food Café och deras kunder som får kännedom om vad de erhåller. 



26	 

En annan viktig aspekt är kunder som frågar om ingredienser som berör allergier då det är 
viktigt  som  företag  att  ge  snabb  respons  genom  att  vara  öppen  och  tillgänglig  på       
de sociala mötesplatserna. Genom att kunderna får vara med och påverka kan caféet ta 
lärdomar om vad som efterfrågas för att kunna erbjuda alternativa rätter vid speciella  
önskemål från kunder. 

 
”Tanken är att vi ska vara tillgängliga hela tiden” – Camilla Pettersson 

 
 
4.1.2 Användningsområden 
Det främsta syftet till att företaget använder sig av sociala medier är att det är kostnadsfritt  
och för att det är en smidig lösning till att nå ut till en bred kundgrupp. Sociala medier ses  
som en del i marknadsföringsmixen14 och har en betydande roll i den interaktion som sker 
mellan Raw Food Café och deras kunder. Sedan uppstarten av caféet har företaget använt   sig 
av Facebook, Instagram, Twitter och även en blogg som för tillfället är under uppbyggnad. 
Företagets mål är att posta ett inlägg per dag för att följarna ska kunna ta del av deras nyheter 
och information då de används som kommunikationskanaler. Det är viktigt att varken posta 
för ofta eller för sällan men en gång per dag anser Pettersson är en bra riktlinje för att inte 
tappa följare och intresset för deras café. Pettersson påpekar att så fort de inte uppdaterar och 
lägger ut veckans meny märker de omedelbart att följarna blir inaktiva samt att caféet får färre 
kundbesök vilket resulterar i sämre lönsamhet. 

 
För det mesta använder sig företaget huvudsakligen av Facebook och Instagram som under 
den senaste tiden har haft en uppåtgående trend som integrerar med varandra. Bilderna som 
laddas upp på Instagram publiceras även på Facebook eftersom att de använder sig av 
inställningen delning. Pettersson anser att det är positivt då hon upplever att allt fler börjar 
använda sig av Instagram och att det finns goda förutsättningar till att det kan bli lika stort 
som Facebook. Varje vecka lägger de ut menyer och nyheter så att kunderna kan se vad som 
erbjuds. Raw Food Café lägger stor vikt vid användandet av ekologiska råvaror och anpassar 
sig till vad som erbjuds säsongsmässigt och publicerar det. Andra viktiga anledningar är att 
delge reklam, information och anmälningar till olika aktiviteter. Detta bidrar till att skapa och 
upprätthålla kundrelationer som är en viktig ingrediens för att på ett framgångsrikt sätt lyckas 
på marknaden. 

 
Företaget lägger även ner mycket tid och engagemang på att ta fina bilder på deras maträtter 
samt bakverk som redigeras i Instagram med hjälp av olika filter. Stort fokus läggs på 
innehållet av budskapet för att det ska bli så tydligt som möjligt för att nå ut till följarna. 
Pettersson berättar att hon har det huvudsakliga ansvaret för publicering av inlägg och bilder 
eftersom att företaget fortfarande är litet och under uppbyggnad. Därmed förekommer det inte 
någon större fördelning av ansvarsområden inom kanalerna bland personalen. Alla i 
personalen är väl insatta i sociala medier och Söderlund har även gått en specifik kurs i 

 

14 Marknadsföringsmixen: Är en kombination av konkurrensmedel som företag använder sig av i sin 
marknadsföring. Ofta nämns de fyra p:na i detta sammanhang som står för produkt, pris, plats och påverkan 
(Kotler, 1997). 
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användning av Facebook. En av de yngre tjejerna i personalen vid namn Jessica Roswall 
intresserar sig för bilder och layout som hon har goda kunskaper inom. Vid semester eller 
sjukfrånvaro turas hon och Pettersson om vid uppladdningen av inlägg. Det är viktigt att hålla 
statusuppdateringarna aktiva och hålla ungefär samma utseende för att skapa en tydlig vision 
samt målbild för företaget annars kan fel budskap sändas till mottagaren. Raw Food Café 
märker att bilderna har en stor betydelse då uppladdning av enbart text brukar få 300  
visningar medan ett inlägg med bild uppnår 3000 visningar. Pettersson påpekar att de hellre 
lägger upp en bild än ingen alls eftersom att de numera i princip aldrig använder sig av enbart 
text vid statusinlägg. 

 
Bloggen är en annan mediekanal som caféet har börjat arbeta med att ta fram för att visa deras 
olika aktiviteter och få en inblick bakom kulisserna. Från början var grundtanken att bloggen 
skulle bli som en dokusåpa där läsarna får vara med och följa caféets utveckling från när de 
startade verksamheten. Då de ännu inte har hunnit lägga upp inledningen har de istället valt  
att läsarna ska få ta del av tips, recept, kurser och följa personalens dagliga arbete för att skapa 
en personlig relation till företaget. 

 
Företaget har även ett Twitterkonto som de använde mest under uppstarten av caféet. Numera 
görs uppdateringarna inte lika kontinuerligt på detta konto och håller på att avvecklas. Detta 
eftersom att användningssyftet inte är lika aktuellt som tidigare med tanke på Facebook och 
Instagrams popularitet. 

 
Kundernas aktivitet på de sociala medierna är hög. Hemsidan som är under uppbyggnad ska 
ses som en utgångspunkt för deras verksamhet där de sociala medierna är samlade och 
integrerar med varandra genom denna plattform. Inlägg ska inte behöva postas separat på 
olika sidor utan de ska på ett enkelt, tidsbesparande och smidigt sätt kunna länkas samman 
utan att behöva dubbelpostas. 
Kunderna ska snabbt kunna få reda på veckans meny, öppettider och kontaktuppgifter när de 
går in på de sociala mötesplatserna eftersom företaget satsar på tillgänglighet. 

 
”På ett klick kan de få all information, de behöver inte anstränga sig så mycket”- Camilla 
Pettersson 

 
Användarna för debatter och delar information med varandra. Den starka kundgruppen som 
består av återkommande kunder hasttaggar inlägget med Raw Food Café. Detta leder till att 
folk får upp dessa bilder när de söker på ord som berör verksamheten som ger ett bättre 
helhetsintryck. Mycket gratisreklam får caféet även tack vare sina följare som länkar till de 
lokala tidningarna som till exempel Halmstad 7 dagar. Raw Food Café var överraskad att på  
så kort tid som de har funnits var omnämnda på flertalet privata bloggar som har hyllat och 
gett lovord till cafét. Även Karin Haglund som är guru inom raw food har nämnt och länkat 
till cafét på hennes privata hemsida. Detta gav en kostnadsfri reklam som även medförde 
väldigt bra respons för företaget. Följare finns utspritt i hela landet men bara för att de gillar 
en sida betyder det inte att de har besökt deras fysiska butik poängterar Pettersson. 
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En annan intressant aspekt är att företaget från början hade en marknadsföringsbudget men i 
och med deras respons från sociala medier har de inte haft något behov att nyttja den då de 
anser att de har lyckats väldigt bra. 

 
 
”Vi har inte lagt en enda krona på vår marknadsföring”. – Camilla Pettersson 

 
Många lokala annonsföretag har under uppstarten varit inne i deras café och försökt sälja 
annonsplaster i tidningar men Raw Food Café avböjde dessa erbjudanden. Användningen av 
de sociala medierna gav en mycket större och bättre genomslagskraft än vad de hade förväntat 
sig. Pettersson berättar att det inte finns någon anledning för deras företag att lägga 8000 
kronor på en liten annons i en lokaltidning. Från början var tanken för företaget att både 
annonsera i Hallandsposten samt att använda sig av direktreklam med flyers. I dagsläget finns 
inget behov av denna tjänst men i framtiden kan det finnas möjlighet till att skicka ut riktade 
reklam till utvalda företag och målgrupper. Anledningen till denna reklam är att nå ut till de 
personer som inte använder sig av sociala medier. Pettersson menar att utan sociala medier är 
det svårt att hitta deras café om folk inte fått kännedom om dem genom redan befintliga 
kunder. För att utöka kundkretsen ser dem detta som ett komplement i framtiden. 

 
 
4.1.3 Risker 
En risk som Pettersson ser med användningen av de sociala medierna är inkräktandet på de 
anställdas integritet. Därmed måste de hitta en balans för kunder som vill skapa en personlig 
relation med deras företag. Än så länge är de anställda i stort sätt anonyma inom de sociala 
medierna. I framtiden kommer de att ha en allt större plats på de sociala medierna och tanken 
är att användarna ska lära känna dem på ett personligt stadium där bilder bakom kulisserna 
kommer att publiceras med både tips och råd. Bloggen som är under uppbyggnad kommer att 
publicera detta innehåll men det är viktigt att inte lägga ut för mycket information om de 
anställda då det finns risk för personangrepp. Tanken bakom denna personliga kontakt är att 
skapa och stärka relationen mellan de anställda samt deras kunder vilket ska upplevas som ett 
mervärde för kunden. 

 
Eftersom att företaget är nystartat har de ännu inte stött på någon negativ kritik på de sociala 
medierna vilket är en lättnad men Pettersson menar samtidigt att det är viktigt att kunna sätta 
sig in i tänkbara situationer där blockering kan vara ett alternativ för att utesluta näthat. En 
anledning till att företaget inte har fått någon negativ kritik beror till stor del på att Raw Food 
Café är försiktiga med vad de publicerar i de sociala medierna. Ifall det förekommer negativa 
kommentarer är det viktigt att företaget får kännedom om det direkt istället för att göra  
kunden missnöjd som sprider vidare det till sin bekantskapskrets. 

 
Tyvärr känner Pettersson att de inte alltid hinner lägga tillräckligt med tid på de sociala 
medierna som de hade önskat. Tanken är att de ska posta inlägg oftare än vad de gör idag 
eftersom att företaget annars riskerar att tappa följare på deras kanaler inom sociala medier på 
grund av låg aktivitet menar hon. 
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4.1.4 Kundrelation genom sociala medier 
Varje kanal har olika användningssyfte men deras målgrupp skiljer sig inte åt på de olika 
sociala medierna vilket kan ses bland följare och kommentarer från dem. Det förekommer 
inga tydliga märkbara skillnader mellan användarna på de sociala medierna eller de som 
fysiskt besöker butiken. Raw Food Café har byggt upp en stark kundkrets som består av flera 
olika kategorier. Pettersson har märkt av att en stor del av hennes kunder är studenter från 
Högskolan i Halmstad som har mycket information och kunskap kring raw food trenden. 
Kunskapsutbytet mellan företaget och deras kunder är viktigt att ta vara på och tillämpa det 
som en win-win situation genom att dela med sig av information i form av tips, råd och 
åsikter. Samtidigt påpekar Pettersson att det är viktigt att deras personal är pålästa inom 
området raw food eftersom att många av deras kunder är väl insatta inom ämnet. Det 
förekommer även en bred målgrupp bestående av barnfamiljer, ungdomar och pensionärer 
men deras starkaste kundkrets är mellan 18 och 45 år. Majoriteten av kunderna är främst 
kvinnor vilket märks tydligt vid deras kursverksamheter där ännu inte någon manlig deltagare 
har anmält sig. Raw Food Café lägger ut information om event där anmälningar kan göras. 
Pettersson nämnde att vid den senaste kursen som deras verksamhet genomförde spreds 
informationen främst via Facebook där 17 av 20 anmälningar gjordes. De resterande tre 
kursdeltagarna fick kännedom om kursen genom word of mouth. 

 
Raw Food Café ser de sociala medierna som ett komplement till de traditionella 
kontaktkanalerna telefon och mail, som inte har använts i lika stor utsträckning efter sociala 
mediers införande. Syftet med information och kundservice via de sociala medierna är att 
underlätta för kunderna. Det är ett enkelt användningsområde för att ta kontakt med företaget 
och ställa frågor. Eftersom Pettersson är inne flera gånger om dagen och bevakar de sociala 
medierna kan hon därmed även ge snabb respons tillbaka till kunderna. 

 
”Få bästa möjliga service” – Camilla Pettersson 

 
Detta bidrar i sin tur till nöjda kunder som upplever ett mervärde i form av god service vilket 
är grunden för långvariga relationer. 

 
”Kundrelation betyder allt, utan den har vi ingen verksamhet” – Camilla Pettersson 

 
 
4.2 100% Party AB 
100% Party grundades år 2007 av Marcus Neonberger som även är VD för företaget. Marcus 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta marknadsföringen via de sociala medierna och 
artistbokningar till deras event. Det finns idag två heltidsanställda samt flertalet 
deltidsanställda och projektanställda vid de olika eventen. Deras främsta verksamhet består av 
kryssningar men de satsar även på landevent runtom i Sverige och anordnar partyresor 
utomlands till medelhavets vita ständer. 100% Party är Sveriges största partynätverk där de 
enbart på Facebook har omkring 84 000 medlemmar. 
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4.2.1 Relationsfokus 
Företaget har tidigare provat olika traditionella marknadsföringssätt som radio i kanalen NRJ 
och annonser i Aftonbladet men de har märkt att de sociala medierna har haft störst 
genomslagskraft eftersom en tvåvägskommunikation är möjlig. En viktig aspekt är att sätta 
proportion till vad företaget får ut för sin valuta eftersom 100% Party tillhandahåller en 
marknadsföringsbudget vid annonsering. Hittills i år har de lagt ner 45 000 kronor på 
sponsrade inlägg genom Facebook för att fler ska upptäcka deras inlägg. Neonberger berättar 
att i början var Facebook ett väldigt billigt marknadsföringsverktyg men efter att de började ta 
betalt ser inte alla deras medlemmar allt som läggs upp på deras sidor utan de måste betala 
sponsring för att inläggen ska nå ut till fler personer. 

 
Företagets främsta målgrupp som de vänder sig till är mellan 18-25 år men de märker en del 
skillnader av användarna mellan de olika sociala medierna. Facebook erhåller medlemmar i 
åldersintervallet 17-61 år men de mest aktiva är 17-21 år. På deras Youtube-kanal befinner sig 
den största andelen av följarna i åldern 17-22 år varav 71 procent av användarna är killar. De 
som deltar på de faktiska eventen utgörs främst av ett ålderspann mellan 18-23 år. Eftersom 
100% Party har kartlagt att deras användare främst är ungdomar med en generation som är 
väldigt aktiva på sociala medier har det medfört att dem valt att satsa just på dessa 
marknadsföringskanaler. 

 
För att stärka befintliga kontakter är det viktigt att ständigt vara aktiv för att inte följarna ska 
tröttna. 100% Party jobbar med detta genom att ha tävlingar där de lottar ut fina priser i form 
av hyttplaster till kommande kryssningar och att de har olika lekar på sin sida samt publicerar 
nya videos. 100% Party producerar egna låtar med musikvideos där en av deras mest kända 
grupper genom tiderna är popduon KICK. 
Neonberger menar att det samtidigt är viktigt att hitta en bra balans mellan inläggen och inte 
bara pumpa ut reklam. Sedan starten år 2007 har mellan en bild varje dag till varannan dag 
publicerats i syfte att vara aktiva och synas. Det är viktigt att inlägget har ett budskap och 
tillför något så att inte medlemmarna tröttnar och går ur gruppen. 

 
Målet med dessa aktiviteter är att knyta nya kundkontakter samt att vårda de befintliga 
samtidigt som att banden stärks mellan företag och kund. Långsiktiga nöjda kunder är det 
företaget strävar efter. 

 
 
4.2.2 Användningsområden 
Det är främst Neonberger som sköter marknadsföringen för företaget. Till sin hjälp berättar 
Neonberger att de har landskapsambassadörer runtom i hela Sverige; från Skåne till Kiruna i 
syfte att kunder i närområdet skall kunna vända sig till dessa för support och vägledning. 
Landskapsambassadörerna har även som målsättning att sköta deras egen Facebookgrupp för 
sitt län där information och nyheter ska delas. En egen grupp att vända sig till vid frågor kan 
uppfattas    som    ett    mer    personligt    intryck.    Neonberger    sköter    den   huvudsakliga 
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marknadsföringen för den stora huvudgruppen med 84 000 medlemmar samt de övriga sociala 
mediekanalerna. 

 
Företaget använder sig av de sociala nätverken Facebook, Instagram och Youtube. Syftet till 
att 100% Party använder sig av sociala medier är på grund av att deras målgrupp använder sig 
av dem. De har även en webb onlineshop där de säljer kläder och andra festrelaterade 
produkter. Sedan vid uppstarten år 2007 har Facebook och Youtube funnits medan Instagram 
har använts under cirka två års tid. Tidigare har även en blogg samt Twitter använts men 
eftersom de anser att det är bättre att satsa på färre antal medier för att erhålla större respons 
har de uteslutit dessa två kommunikationskanaler. Deras samtliga sociala medier är kopplade 
till företagets community-hemsida där de integrerar med varandra och sina kunder som hittar 
dit. Personer kan titta på en video på Youtube med en aftermovie-video från en kryssning 
vilket gör de både intresserade och nyfikna av att veta mer om nästa kryssningstillfälle.  
Vidare leder det till att de söker upp mer information om nästa evenemang på Facebook. 
Kunderna har också möjlighet att erhålla rabatt genom att boka biljetter tidigare på de sociala 
medier som har angivit länkar till sidan. 

 
Vad gäller skillnaden mellan att enbart publicera en text eller en bild menar Neonberger att  
det ger högre genomslagskraft för deras företag att använda sig utav text. Text genererar mer 
interaktion och resulterar i högre antal sidvisningar samtidigt poängterar han även att ju 
mindre text företaget använder sig utav desto mer ökar de antalet träffar på 100% Party på 
olika sökmotorer. Neonberger berättar även att idag är ungdomar mer lata och orkar inte 
engagera sig och läser ofta endast 10 procent av allt som skrivs. 

 
”Det är viktigt att hålla sig kort för att vinna deras intresse” – Marcus Neonberger 

 
De har även en strategi bakom vilken tid inläggen skall publiceras. Den tidpunkt under dagen 
som har bäst genomslagskraft är mellan klockan 17.00 – 17.30 samt klockan 23.00 – 23.30. 
Då är deras målgrupp som mest inne samt är mest aktiva. Därmed är dessa tidpunkter de 
självklara när inlägg ska publiceras. I de fall de behöver nå ut med viktig information eller vill 
trycka på något speciellt event upprepas inläggen klockan 08.00, 12.00, 17.00 samt 22.00 för 
att täcka in hela dagen. Detta medför att informationen når ut till de flesta berörda. 
Neonberger som är ansvarig för inläggen sitter ofta en dag och förbereder alla inläggen som 
ska publiceras nästkommande vecka och tidsinsäller dem. På detta vis får han en bra överblick 
och blir medveten vad som kommer att publiceras långt i förväg. 

 
Utöver Facebook som företaget använder flitigt menar de att bild och ljud är allt som behövs i 
det verkliga livet. Bilderna läggs upp på deras Instagramkonto samt ljud använder de sig av 
via Youtube samt Spotify. Idag har 100% Party en egen playlist på Spotify med 2009 stycken 
följare. Deras playlist är länkad från deras community och Facebook. 

 
”Det är viktigt att göra reklam för de sociala medierna i de sociala medierna”- Marcus 
Neonberger 
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Eftersom community är helt gratis är det dit företaget försöker att leda sina kunder och det ska 
vara basen som de sociala nätverken ska utgå ifrån. Det ska fungera som ett spindelnät dit allt 
är kopplat och inlindat i vartannat. Folk måste veta att vi finns på de olika nätverken menar 
Neonberger. 

 
”Vi måste följa följarna” – Marcus Neonberger 

 
100% Party är inte rädda för att hoppa på nya trender och sociala medier samt nya appar. De 
följer sina befintliga följare in i nya sociala medier och har även registrerat sitt företagsnamn 
på bland annat Snapchat15. 
Bland sina följare är en del av kundkretsen stamkunder som delar allt och är aktiva med att 
gilla och kommentera. 

 
 
4.2.3 Risker 
100% Party upplever inte några risker med användningen av sociala medier. Det som 
förekommer ibland är elaka kommentarer och angrepp mellan användarna. 100% Party har 
som policy att alla är välkomna oavsett hur de ser ut och ska bli accepterade för precis de dem 
är. De som inte kan acceptera detta och utgör personangrepp blir därför blockerade på de  
olika mötesplatserna. Det ska vara en god och harmonisk stämning på de olika forumen. 
Istället för att lägga tid på de som skriver stötande kommentarer har företaget valt att lägga 
energi på de som utsätts för kränkande kommentarer. 

 
 
4.2.4 Kundrelation genom sociala medier 
För Neonberger innebär en god kundrelation att vägleda, hjälpa och supporta sina kunder. Det 
är viktigt att ta hand om de faktiska problemen och lösa dem. Det är även viktigt att leverera 
det kunderna vill och överträffa deras förväntningar. 100% Party ska ge en helhetsupplevelse, 
från det att en person bokar ska den ha bra service till det att den hoppar på partybussen som 
kör till färjan med ombordstigning till festen ombord. Allt ska fungera felfritt och hålla en hög 
klass. 100% Party gjorde nyligen en kundundersökning där 1380 personer deltog och inte en 
enda person hade fyllt i att den var missnöjd vilket är ett otroligt bra resultat. Att leverera ett 
högt kundvärde där kunderna får valuta för pengarna är något som 100% Party strävar efter. 

 
Det företaget gör idag med fester och skapa upplevelser är det primära som verksamheten 
satsar på men det är viktigt att ständigt utveckla paketet. Genom att de satsar en hel del på 
överraskningar i form av uppträdanden och utdelningar av goodiebags förhöjer de kundernas 
tillvaro. Människor blir så mycket gladare om en artist dyker upp som de inte gått ut med 
tidigare än om de visste om det sedan innan. Det gäller att skapa det lilla extra för kunden för 
att skapa nya kunder och behålla befintliga kunder. Idag är det en hög återvändargrad och 

 

15	Snapchat: en mobilapplikation som gör det möjligt att skicka bilder samt videor, så kallade Snaps till 
användare utan att de kan lagras (Herring, 2014). 
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ungefär alla som åkt på en av företagets kryssningar åker minst en gång till. Med sig har de då 
ofta syskon och nya vänner så hela tiden utökas företagets kundkrets, där en stor del sker 
genom   word  of   mouth.   Neonberger   själv   har   en   väldigt   stark   kundrelation   till   de 
som åker båten och han känner i princip halva båten. Det är viktigt att skapa en personlig 
relation för att skapa en mer öppen och bättre service mot sina kunder. 

 
Framtiden är fullt av nya spännande event för 100% Party. De växer ständigt och deras 
varumärke är välkänt i hela Sverige samt de har även resenärer och en kundkrets i Norge och 
Finland. Om de ser på framtiden för företaget inom sociala medier gäller det att hänga med på 
de sociala medier där de erhåller mest respons samt jobba på att ha kvar sina befintliga följare. 
Att uppdatera kontinuerligt så de syns och inte glöms bort är viktigt. De utvecklar ständigt  
nya koncept men de har kvar sin grundvision och mål. Sammanfattningsvis är det mycket 
tävlingar och aktiviteter som lockar kunderna och det måste hela tiden hända nya spännande 
saker för att hålla kvar samt utveckla kundkretsen. 

 
 
4.3 Gekås Ullared AB 

 
Gekås i Ullared grundades år 1963 och är Skandinaviens största varuhus på 35 000 
kvadratmeter butiksyta som årligen besöks av 4,8 miljoner besökare. Varuhuset är känt för sitt 
lågpris och stora utbud som dessutom är Nordens största besöksmål. Antalet anställda inom 
koncernen varierar men under högsäsongen sommar och höst kan det uppgå till 1600 anställda. 
Deras omsättning beräknades till 4,6 miljarder under år 2013 enligt marknadschefen Lise 
Hellström på Gekås. 

 
 
 
4.3.1 Relationsfokus 
Marknadsstrategin för Gekås har från dag ett sedan femtio år tillbaks handlat om att inte köpa 
en enda annons utan istället bygger de upp sitt varumärke genom att satsa på word of mouth, 
berättar marknadschefen Hellström som är ansvarig för samordningen av all marknadsföring 
inom koncernen Gekås. Kunderna som har varit på Gekås pratar gärna om sina besök för 
andra som vidare leder till att en god marknadsföring uppnås av företaget. Det är därför  
viktigt att se till så att kunderna tas om hand och att deras förväntningar överträffas eftersom 
att företaget vill att kunderna ska göra återbesök hos dem. Kunderna hade annars aldrig kört 
22 mil enkel väg i genomsnitt för att besöka deras varuhus menar Hellström. Strategin för att 
skaffa nya och behålla befintliga kunder handlar också om att ha rätt priser därmed spelar 
även deras inköpsavdelning en stor roll vid marknadsföringsarbetet. Hellström nämner även 
att statistiken visar att de har en återvändargrad hos kunderna på 98 procent vilket är en 
oerhört bra siffra. Samtidigt understryker hon att relationen betyder allt och utan den hade 
Gekås inte funnits. 
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4.3.2 Användningsområden 
På marknadsavdelningen finns det totalt fem personer och av dem är det tre som arbetar med 
sociala medier. Hellström berättar att de har använt sig av sociala medier under fyra års tid 
främst för uppbyggnad av relation och varumärke. En av medarbetarna arbetar huvudsakligen 
med det och tillsammans med de andra hjälps de åt med att ge olika riktlinjer för att besluta 
om hur inläggen ska se ut, vad det ska handla om och vilken målgrupp de ska vända sig till 
inom respektive kanal. Med hjälp av tidsinställda inlägg kan företaget automatiskt publicera 
dem vid passande och önskvärda tidpunkter. Jämfört med deras hemsida och tidning Ulla ger 
sociala medier betydligt snabbare respons och feedback. De kanaler som används inom 
företaget är Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och bloggen. 

 
Bloggen som är Gekås äldsta kanal inom sociala medier har använts aktivt sen år 2009 enligt 
den tillfrågade bloggredaktören Katarina Larsson. Hellström berättar vidare att tidpunkten för 
när de började använda sig utav den var när populariteten för bloggar i allmänhet exploderade. 
Vidare berättar Hellström att Gekås har en unik marknadsföringsstrategi eftersom att de aldrig 
går ut med enskilda produkter och priser samtidigt som de inte använder sig av kampanjer 
som många andra företag vanligtvis gör. Ibland kan det vara svårt för deras kunder att ha full 
kännedom om vad som finns i varuhuset därmed har de tagit fram en blogg som ska  
underlätta deras överblick när de både är intresserade och nyfikna på vad som finns. Denna 
kanal är en stor framgångsfaktor och med över 20 000 unika besökare genomför de dagligen 
tre uppdateringar som är utspridda över dygnet med inlägg bestående av både text och bild. 
Många av följarna går in på bloggen mellan 3-4 gånger per dag och har blivit en betydelsefull 
communitysida där många av kunderna har möjligheten att själva diskutera under 
kommentarsfältet samt berätta kring produkterna som läggs upp för att hjälpa varandra. 
Målgruppen som följer Gekås blogg har visat sig vara äldre än den vanliga genomsnittsåldern 
14-16 år som brukar följa andra bloggar som har produkter som huvudkategori. Generellt sätt 
får varuhuset besök av en bred målgrupp bestående av både tonåringar 14-16 år och 
medelålders personer som ligger mellan 40-50 år. 

 
Facebook har lyckats uppnå succéfaktorn då de i dagsläget har över 124 000 gillare utan att ha 
använt sig av annonser. Kanalen är en bred och bra kanal som delar ut information snabbt i 
form av nyheter och tävlingar som har tagits fram av deras samarbetspartners. Facebook har 
även visat sig ge bäst respons bland de sociala medier som används inom företaget. Hellström 
berättar att Gekås är väldigt noggranna med att avsiktligen inte uppdatera för ofta eftersom de 
måste respektera och se till att hålla en balansgång för de följare som gillar sidan. Ungefär 
varje till varannan vecka lägger de upp inlägg på Facebook för att det främst är viktigt att ge 
utrymme för läsarna och se till att de håller intresset uppe genom att inte posta överflödig 
information. När det kommer till utdelning av information funkar Facebook effektivast. 

 
Eftersom inriktningarna varierar mellan de olika sociala medierna som företaget använder sig 
av ser även innehållet av inläggen olika ut. Instagram som är en relativt ny kanal för Gekås 
riktar sig på relationsbyggnad och låter läsarna följa med bakom kulisserna där bland annat 
Gekås  medarbetare  exponeras  eller  för  att  upplysa  om  att  vissa  specifika  varor      finns 
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tillgängliga i butiken. Bilderna som laddas upp kan vara allt från när Gekås VD Boris 
Lennerhov bjuder på sig själv genom att bära en rolig hatt eller när en av företagets 
medarbetare håller på att skylta om för att till exempel välkomna in påskvarorna för säsongen. 
Då är det viktigt att framföra en personlig och rätt bild av Gekås som de kan dela med sig av 
till kunderna. Precis som Facebook försöker de hålla en lämplig balansnivå genom att endast 
posta ett par gånger i veckan. 

 
”Måste vara rädda om sina gillare” – Lise Hellström 

 
Youtube är en annan kanal som företaget också använder sig av men som inte används lika 
flitigt som de tidigare nämnde kanalerna men möjligheten finns i framtiden. 

 
Ett annat användningsområde som Gekås använder de sociala medierna till är för rekrytering. 
Annonser publiceras där de berättar att de söker medarbetare. Eftersom de har en väldigt bred 
målgrupp med många följare finns det alltid någon med kompetenser de söker som läser 
inläggen. 

 
Det har varit en stor efterfrågan om varför inte Gekås har en webbshop och anledningen är för 
att arbetsprocessen är enorm menar Hellström. Inköp ska göras, därefter plockas 
beställningarna ihop, paketeras och skickas till varje kund. Sedan får vi räkna med att ungefär 
25-30 procent av orderna returneras till Gekås vilket är väldigt kostsamt och kräver att 
varupriserna måste höjas drastiskt vilket leder till att Gekås tappar hela deras syfte. 

 
 
4.3.3 Risker 
Det förekommer naturligtvis risker med sociala medier eftersom att det är väldigt 
svårkontrollerat och lever sitt eget liv så fort ett inlägg postas. För att hålla reda på vad folk 
skriver om företaget utanför Gekås sociala medier använder de även sig av olika 
bevakningssystem som Google Alerts16 och verktyget ConnyCom17 som visar statistik om var 
de nämns och i vilka sammanhang. Generellt har Gekås väldigt bra läsare och besökare så   de 
modererar sällan genom att gå in och plocka bort inlägg enligt Hellström. Även VD Boris 
Lennerhov håller med och tillägger under intervjun: 

 
”Sociala medier, det kan vara lurigt men det kan vara mycket bra också”  - Boris Lennerhov 

 
När det händer att deras egna inlägg drabbas av felaktiga, negativa kommentarer eller 
personangrepp då är det viktigt att alla är väl insatta om att snabbt gå in och moderera det då 
deras strategi bygger på att ha kännedom om detta fortsätter Hellström. I annat fall har Gekås 
många lojala och trogna kunder som kallas för ambassadörer som går in och försvarar när 
negativa inlägg läggs ut vilket karaktäriserar för en hög grad av goodwill. 

 

16	Google Alerts: Uppdateringar av relevanta sökresultat som är baserade på företagets bevakade sökfrågor 
(Google.se/alerts, 2014). 
17	ConnyCom: Ett system som hjälper företag att bevaka, stukturera samt analysera konversationer inom sociala 
medier (Connycom.com, 2014). 
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Gekås arbetar inte heller med att skicka ut individuella erbjudanden till varje specifik kund 
som följer deras köpmönster, eftersom att samma chans till upplevelse inte blir möjlig vilket 
kan upplevas dåligt av många kunder. 

 
4.3.4 Kundrelation genom sociala medier 
Med en utarbetad strategi är det lättare att nå ut med rätt budskap i de olika medierna. Gekås 
har valt att aldrig dubbelposta inlägg på deras sociala medier då var och en har en utarbetad 
strategi och skall hålla samma koncept. Användarna ska känna sig hemma på de olika sociala 
medierna och inte bli förvirrade om något helt plötsligt dyker upp. Varje inlägg är väl 
genomarbetat innan det publiceras och är anpassat för varje kanal för att nå ut till kunderna. 

 
Det är viktigt att företagets kanaler inom sociala medier har tydliga syften och mål annars 
försvinner dess betydelse och funktion. Gekås användning av Twitter är att de laddar endast 
upp dubbla inlägg och eftersom att de känner att den inte når upp till företagets syfte och mål 
funderar de på att avveckla den för att se till att de prioriterar fram de mest lämpade kanalerna 
för just deras företag då varje kanal har en särskild inriktning. För att komplettera och inte 
endast förlita sig helt på sociala medier som kommunikationskanal har de även en tidning som 
heter Ulla för att se till så att de når ut med sin kommunikation med även de kunder som inte 
använder sig av sociala medier. När det gäller framtiden tror Hellström starkt på att sociala 
medier kommer att bli ännu mer betydelsefull för Gekås eftersom tekniken ständigt utvecklas 
vilket säkerligen kommer leda till en ökning av användandet bland den högre åldersgruppen. 

 
Sedan Gekås grundades har företaget inte lagt några ekonomiska medel på marknadsföring, 
vilket också är en del av deras strategi. När folk vill göra reportage ställer de upp på men de 
känner själva att de inte har något behov av att lägga ner pengar på marknadsföring eftersom 
de redan har ett välkänt koncept runtom i hela Norden. För några år sedan gick till och med 
VD:n Lennorhov ut i radionyheterna med ett meddelande där han uppmanade folk att inte åka 
till varuhuset. Det var kaotisk stämning i varuhuset, köer både in till varuhuset och ute på 
vägarna då folk var på väg till Gekås men han menade på att de skulle vända. Detta 
radiouttalande hade i syfte att enbart varna resenärer och inte åka hit men har istället fått 
mycket uppmärksamhet och blivit en av de bästa PR genom tiderna. När folk hörde detta blev 
de ännu mer nyfikna på vad som lockade så mycket och alla ville besöka varuhuset. Lördagen 
den 5 oktober 2013 slog Gekås försäljningsrekord på 31,1 miljoner under en dag vilket 
motsvarar att de i genomsnitt sålde varor för 3 miljoner kronor i timmen. 

 
Efter femtio år av lyckat koncept är Gekås nu Nordens största turistmål och blir bara större 
och större. Förutom själva varuhuset finns nu restauranger, en sportbar, hunddagis, stugby 
samt hotell i anslutning till varuhuset. Nästa projekt är att bygga en pool för Gekås gäster. Allt 
för att skapa en så bekväm upplevelse som möjligt för kunden och ge dem ett mervärde.  
Dessa tjänster publicerar Gekås på de olika sociala medierna så att folk får upp ögonen för 
dem och spridningen är stor. 

 
”Sociala medier måste hanteras med lite eftertanke men det finns oerhört potential eftersom 
att en stor kundgrupp kan nås” – Lise Hellström 
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I 

5. Analys 
 
 
 
 

detta kapitel sammankopplas teori och empiri för en analys av studiens resultat. Varje 
fallföretag som har intervjuats granskas och jämförs utifrån den teoretiska referensramen 

där den presenteras i en inomfallsanalys. Likheter och skillnader mellan företagen kommer 
därefter att beskrivas i en mellanfallsanalys. 

 

 
 
 

5.1 Inomfallsanalys 
 
5.1.1 Raw Food Café AB 

 
5.1.1.1 Syftet med relationsfokus 
Enligt Sahoo (2011) är det viktigt att skapa en ömsesidig kundrelation som ständigt utvecklas 
vilket Pettersson på Raw Food Café instämmer då hon och hennes medarbetare lägger stor tid 
till att upprätthålla konversationer med sina kunder för att skapa en god relation. Med detta 
menar hon vidare på att ett gemensamt informationsutbyte sker från både parter som kan vara 
användbart. Företag som låter kunder delta och påverka i deras arbete vid interaktion leder till 
en djupare relation i form av ökat förtroende menar König (2012). Samtidigt nämner Kotler 
(2003) att företag som lyssnar och tar emot feedback förbättrar kunskapen om sina kunder. 
Raw Food Café har uppmärksammat betydelsen för detta och tar till sig information från sina 
kunder för att få reda på vad de efterfrågar. Genom ett öppet synsätt välkomnar de in nya 
utvecklande menyförslag och andra idéer som de kan ha nytta av i deras kursutbud  samt 
övrigt arbete. 

 
Lojala och återkommande kunder strävar de flesta företag efter enligt Gummesson (2008). 
Trots den korta tid som Raw Food Café har haft sin verksamhet öppen har de lyckats skapa en 
stor kundkrets mycket tack vare sina kunder som sprider word of mouth runtom sin 
omgivning. Företag som arbetar genom att skaffa nya lojala kunder och stärka befintliga 
kundrelationer ser till så att ett mervärde skapas hos kunderna för att de ska bli långvariga 
samt återkommande (Sewell & Brown, 2009). Pettersson menar att deras café har som mål att 
leverera en hög servicenivå genom att skapa en personlig relation och erbjuda kunderna de 
bästa ekologiska råvarorna. Samtidigt styrks Payne & Frows (2013) resonemang om att 
företagets förhållningssätt gentemot kunder genererar lönsamhet utifrån kundrelationer då  
Raw Food Café alltid är ärliga och öppna mot sina kunder om var deras råvaror kommer ifrån. 
Detta beskriver Wikström & Norrman (1994) vidare med att relationen mellan företag och 
kund funkar som ett kretslopp, där väl utförd service i form av tillgänglighet samt trovärdighet 
också påvisas hos Raw Food Café. En hög trovärdighet resulterar i återkommande kunder, 
menar Pettersson och understryker att deras kunder är allt och utan dem hade inte 
verksamheten kunnat fungera. 
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5.1.1.2 Användning av sociala medier 
Enligt Grönroos (2008) har webbens utveckling haft en stor inverkan på det kundorienterade 
synsättet vilket även kan ses hos Raw Food Café, då de har lagt sitt huvudsakliga fokus på  
den öppna kommunikationen genom sociala medier som enligt Carlsson (2012) har blivit ett 
allt viktigare sätt för företagen att integrera med sina kunder. Ända sedan de startade företaget 
har de använt sig av olika kanaler inom sociala medier för att nå ut till en så stor målgrupp 
som möjligt. Enligt Osatuyi (2013) sprids informationen väldigt snabbt och på ett smidigt sätt 
mellan användarna vilket Pettersson anser är viktigt för att deras kunder ska kunna ta del av 
deras nyheter, erbjudanden och kursanmälningar på de olika mötesplatserna. Samtidigt så kan 
de erbjuda kunderna snabb respons när de har frågor eller funderingar om något som berör 
caféet. Följarna som delar med sig av informationen genom att ange länken i ett inlägg som de 
själva har skrivit eller tagga personer vid olika statusuppdateringa där caféet nämns vid olika 
sammanhang hjälper till med spridningen av deras budskap. Facebook är världens största 
sociala nätverk, vilket bekräftar Raw Food Café användning av lämplig och bra kanal med  
stor chans att nå en bred kundgrupp, enligt Carlsson (2010). Endast några få veckor efter 
uppstarten har deras Facebooksida fått över 1000 likes och mottagit positiv respons. 
Interaktionen mellan företaget och deras kunder sker främst genom uppladdning av bilder på 
caféets maträtter och bakverk på Instagram som är sammankopplad till Facebook. Med denna 
sammakoppling som webb 3.0 tillhandahåller kan information delas på ett enklare sätt mellan 
de olika plattformarna (Carminati et al., 2012). Enligt Orvesto (2013) är Instagram en 
mobilapplikation som har slagit igenom stort under de senaste åren med sin redigerbara 
funktion med bilduppladdning i nyhetsflödena. Pettersson bekräftar att de har haft en stor  
nytta av denna applikation och menar precis som Mårtensson (2009) att en bild har mycket 
större genomslagskraft än text. Raw Food Café har uppmärksammat att vid publicering av 
bilder tiodubblas deras visningsantal vilket är enormt. Pettersson påpekar även att sociala 
mediernas betydelse och tillgänglighet ständigt växer i fas med följarna. Idag har de flesta 
personer en smartphone med uppkoppling till Internet som möjliggör att de snabbt kommer åt 
de sociala medierna. På ett enkelt sätt kan nu kunderna ta kontakt med företagen via dessa 
plattformar genom att lämna ett inlägg eller kommentar (Andersen, 2010). 

 
5.1.1.3 Risker med sociala medier 
Det följer även med vissa risker vid användning av sociala medier då de måste utnyttjas på  
rätt sätt för att lönsamhet ska uppnås enligt Carlsson (2012). Att hitta en balans mellan 
anställdas integritet och kundernas är oerhört viktigt för att lyckas kvarhålla sina kunder i en 
positiv relation. Pettersson nämner att de är väldigt noggranna och försiktiga med vad de 
lägger upp för information samt bilder i sociala medier för att följarna inte ska ha några 
negativa invändningar då det vore tråkigt om någon skulle tycka illa om deras företag. König 
(2012) understryker att företag måste se upp för spridningen av badwill eftersom att 
informationen via sociala medier har möjliggjort till att det sprids snabbt bland annat genom 
kommentarsfälten som är tillgängliga för allmänheten. Även om Pettersson berättar att Raw 
Food Café ännu inte har blivit utsatt av problem anser hon att det är värt att uppmärksamma 
riskerna såväl som Gummesson (2008) menar på att det kostar betydligt mer för företag att 
skaffa  nya  kunder  än  att  behålla  de  befintliga  kunderna.  Ett  alternativ  är  att     blockera 
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användare som utgör ett hot för deras företag säger Pettersson om det någon gång skulle 
inträffa för att minimera riskerna. 

 
 
5.1.1.4 Kundrelation genom sociala medier 
Många av de sociala medierna härstammar från en webbaserad dagboksblogg (Kaplan & 
Haenlein, 2010) vilket märks i användningssyftet hos Raw Food Café. De vill visa en mer 
personlig bild av företaget för att skapa en närmare relation med deras kunder. På Instagram 
och deras blogg som är under uppbyggnad är tanken att publicera bilder bakom kulisserna för 
att kunderna ska se vad som sker i företagets vardag. Meningen är också att kunderna ska få 
en djupare relation med de anställda och lära känna dem och följa deras dagliga jobb. Genom 
detta kan ett ökat förtroende mellan företag och kund byggas upp och samverkan mellan dem 
skapas (Fill, 2013). 

 
Carlsson (2010) nämner en viktig anledning till betydelsen för företag att använda sociala 
medier vilket är att bjuda in till evenemang. Detta kan Pettersson bekräfta då hela 17 av de 20 
anmälda till deras senaste kurs gjordes genom Facebook. De resterande tre hade även hört om 
kursen via word of mouth från bekanta som sett reklamen på Facebook. Responsen är oerhört 
stor från de sociala medierna. 

 
Den främsta anledningen till att Raw Food Café använder sig av sociala medier är att det är ett 
kostnadseffektivt verktyg vilket även Safko & Brake (2009) stödjer. Från uppstarten av 
förtegets verksamhet hade företaget planerat en marknadsföringsbudget men allteftersom de 
började använda de sociala medierna har de ännu inte haft behov av den. Responsen var över 
förväntan och har nått ut till väldigt många följare. 

 
Mycket tid, kunskap och engagemang ligger bakom ett framgångsrikt koncept för att lyckas 
med de sociala medierna (Wankel et al., 2010) vilket Pettersson har anammat. Hon är väldigt 
driven och är väl insatt i betydelsen av att använda sociala medier som 
marknadsföringsverktyg på dagens marknad. 

 
Hittills har företaget endast fått positiv feedback på de sociala medierna vilket är väldigt roligt 
menar Pettersson och berättar vidare att de får mycket kommentarer och delningar. Enligt en 
undersökning enligt Strategic Direction (2012) visar att en tredjedel av de användare som 
lämnar positiv feedback är villiga att genomföra ett köp vilket gynnar Raw Food Café med 
deras positiva följare. 

 
 
5.1.2 100% Party AB 

 
5.1.2.1 Syftet med relationsfokus 
Allt större fokus läggs på interaktionen mellan kund och företag i syfte att skapa en starkare 
relation med sina kunder (Leigert, 2013). 100% Party betonar vikten av en god kundrelation 
då en stor del av deras marknadsföring sker via word of mouth. Vid marknadsföring som sker 
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mellan dialoger från tidigare festupplevelser är det därför viktigt att skapa en relation där 
kunderna känner en stor kundnöjdhet för de ska vilja bli en återkommande kund. Negativ 
respons sprids tio gånger så fort som positiv och därför är det extra viktigt att kunderna  
känner sig tillfredställda för att undvika de medföljande effekterna som det annars kan 
innebära (Doyle & Stern, 2006). 

 
Under en kundundersökning som genomfördes av 100% Party där 1380 personer deltog så 
förekom det inte en enda negativ respons i form av missnöjdhet. Vilket är väldigt positivt och 
tyder på att de har lyckats tillhandahålla sina kundrelationer på ett bra sätt. Syftet med denna 
webbaserade kundundersökning var att få en bättre bild av hur kunderna upplever företaget 
och hur de ska kunna bidra med att utveckla företagets evenemang. Företag som tillgodoser 
kundernas önskemål skapar och stärker kundrelationer (Katsioloudes, 2007). 

 
 
5.1.2.2 Användning av sociala medier 
Sociala medier har ökat avsevärt de senaste åren (Osatuyi, 2013) vilket kan ses hos 100% 
Party som har hoppat på denna nya trend för att integrera med sina kunder med hjälp av olika 
kanaler inom sociala medier. Zarella (2010) liksom Neonberger betonar vikten av att hänga 
med och vara på de plattformar som kunderna befinner sig på då företagets målgrupp mellan 
åldrarna 17-23 använder sig av sociala medier. 

 
En annan viktig aspekt är att använda flera olika sociala medier samtidigt för att nå ut till en 
större målgrupp och säkerställa att informationen verkligen kommer ut menar Neonberger. 
Det styrker Carlsson (2010) som förklarar att användning av fler kanaler ger en större effekt 
och det är viktigt att synas för att inte bli bortglömd. 100% Party har uppmärksammat 
människors nya sätt att integrera och har därför valt att locka kunder genom att samla ihop 
samtliga kommunikationskanaler på företagets community hemsida. Deras egna 
skräddarsydda hemsida är framtagen för att utgöra en basplattform där kanaler inom sociala 
medier kostnadsfritt ska kunna utgå ifrån en gemensam plats för att uppnå ett effektivare sätt 
att kommunicera. Nadeem (2012) för även ett resonemang om att sociala medier lämpar sig 
bra vid en öppen och snabb informationsspridning mellan användarna vilket 100% Party  
håller med om när de placerar olika länkar till respektive mediekanal för att nå ut med 
information om deras kommande event. Neonberger påpekar också att dubbelpostning kan bli 
ett tidsbesparande moment som kan ske mellan de olika nätverken genom att videoklipp på 
kryssningsevent som uppladdas på Youtube kan spridas till flera olika kanaler samtidigt. 
Gannes (2010) instämmer och menar vidare på att genom att placera hashtag på inlägg eller 
bild som publiceras på Instagram kan företag på ett enkelt och smidigt sätt dela ut information 
direkt i Facebookgruppen så fler användare kan ta del av det. Mårtensson (2009) nämner att 
bilder har större genomslagkraft än text eftersom människor har lättare för att placera en bild 
på minnet än ord vilket Neonberger delvis håller med om vid användandet av Instagram.  
Dock menar han att hanteras texten på rätt sätt kan enbart det även leda till en god effekt vid 
interaktion med kunder. Vidare förklarar han att deras marknadsföring kräver att kunna 
informera genom ord om vad som gäller på deras event och inte endast genom festbilder. 
Safko & Brake (2009) styrker det genom att påpeka om att det är viktigt att fastställa det  som 
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företag vill nå ut med och vilken målgrupp de riktar sig mot för att integrera med fler. 
Neonberger menar att deras kunder som består av ungdomar spenderar endast en bråkdel av 
sin tid för att läsa företagets budskap, därmed är det viktigt att företaget lägger upp kortare 
textrader för att kunna erhålla kundernas intresse för att de inte ska tröttna. 

 
Enligt Prince (2010) är det också viktigt att planera publicering av inlägg genom att bestämma 
lämpliga sändningstider för att nå ut till en så bred kundgrupp som möjligt vilket Neonberger 
håller med om. 100 % Party tidsinställer inläggen god tid i förväg med hjälp av de 
kundundersökningar som har genomförts och publicerar ungefär enligt Prince (2010) lämpade 
tidsangivelser som är under eftermiddag och kvällstid. 

 
 
5.1.2.3 Risker med sociala medier 
Enligt Safko & Brake (2009) är det viktigt att hitta en lämplig balans mellan hur ofta inlägg 
publiceras för att budskapen ska nå fram till målgruppen. 100% Party förstår vikten av detta 
och har som mål att publicera en bild på Faceook om dagen för att hålla intresset uppe hos 
följarna. Vidare menar Marquardt & Waddill (2011) liksom 100% Party att om inlägg 
publiceras för sällan löper risken för att kunderna glömmer bort företaget istället för om 
företaget postar alltför ofta skulle det bidra till irritation och missnöjdhet bland användarna. 

 
En annan risk med sociala medier är att det kan förekomma mindre önskvärda kommentarer 
om företaget på olika sociala forum vilket kan påverka deras publicitet negativt (König 2012). 
Tyvärr ser Neonberger ett samband mellan användningen av sociala medier och risken för 
näthat vilket han är starkt emot. Ibland händer det att 100% Party kan få in kommentarer som 
är negativt laddade då är det viktigt att företaget får kontakt med de ansvariga och försöker 
åtgärda problemet omgående eftersom både Lewis (2010) och Santana & Wood (2009) håller 
med samt är medvetna om att informationsspridningen sker snabbt mellan användarna. Vidare 
menar Neonberger att det är viktigt att företaget ser till att blockera personer som har gått till 
personangrepp genom att de är ständigt uppdaterade om vilken information som sprids genom 
webben. Andersen et al., (2010) påpekar samtidigt att missnöjda kunder från början hade en 
tendens till att sprida badwill bland sina närmaste men med dagens digitala utveckling sprids 
informationen globalt genom endast ett fåtal klick. 

 
 
5.1.2.4 Kundrelation genom sociala medier 
100% Party beskriver att deras evenemang som de lägger upp på sociala medier skapar nära 
relationer med sina kunder genom att de ser till så att de får vara med och utveckla 
kryssningens upplevelsepaket. Kotlers (2003) resonemang om att det är viktigt för företag att 
lära känna sina kunder håller Gröönroos (2008) med om och menar vidare på att inställningen 
till en god kundrelation skapas genom en personlig samhörighet med kunden. Neonberger och 
hans personal arbetar med det genom att de har en nära relation med sina kunder från att de 
genomför en bokning hos dem tills de har åkt på kryssningen och kommit hem. En av de 
vanligaste anledningarna till att företagen använder sig av sociala medier är för att  
upprätthålla nya och befintliga kundkontakter vilket Leftheroitis & Giannakos (2013) stödjer. 
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Målet hos 100% Party är att alltid överträffa kundernas förväntningar genom att skapa 
mervärde för kunden i form av  god service och tillgänglighet genom sociala medier. 
Överraskningsmoment som kan handla om att ta in artister på deras olika evenemang och 
utdelning av goodiebags kan förhöja upplevelsen ytterligare för många vilket resulterar i 
återkommande kunder. Mervärde leder till att kundlojalitet skapas menar Gummesson (2008) 
vilket passar in hos 100% Party eftersom Neonberger menar att nöjda kunder sprider goodwill 
bland sina vänner och familj genom sociala medier. På det sättet utökas företagets kundkrets 
samtidigt som de får behålla sina befintliga kunder. Fill (2013) håller med och påpekar att 
interaktionen genom sociala medier mellan företag och kund har lett till olika sätt för hur 
relationer skapas. Genom befintliga kunder byggs nya kundrelationer upp. Kunder sprider 
100% Partys koncept och PR genom word of mouth. Företaget har många lojala kunder som 
har en hög återvändargrad till deras event. Lojala kunder leder enligt Payne och Frow (2003) 
till konkurrensfördelar för företaget. 

 
Tillfredsställda kunder medför ett ökat intresse att även i framtiden genomföra fler köp då de 
vet vilket kundvärde de får ut (Sewell & Brown, 2009). Detta medför att 100% Party lägger 
ner ett större engagemang på dessa kunder samt försöker skapa en personlig kontakt med 
kunderna för att de ska känna sig välkomna och betydande. 

 
100% Party har byggt upp en stark kundkrets i hela Sverige och har etablerat sitt varumärke. 
Företaget lägger stor vikt på att kartlägga sina kunder för att veta vilka marknader och sociala 
medier de finns på samt strategier för att nå ut till sin målgrupp bäst. De har kollat på statistik 
mellan användarna och de olika medierna för att veta vart kunderna håller till. 

 
 
5.1.3 Gekås AB 

 
5.1.3.1 Syftet med relationsfokus 
En relation som består av företagets anställda och deras kunder beskrivs som en av företagets 
viktigaste tillgångar (Gummesson, 2008; Swift 2001). Gekås instämmer att utan 
kundrelationer hade företaget inte funnits eftersom att de avgör företagets existens på 
marknaden. Årligen åker deras kunder i genomsnitt 22 mil enkel väg för att genomföra en stor 
andel av sina årliga inköp och för att upprätthålla en relation med företaget. Vidare beskriver 
König (2012) kundrelationen som ett köp- och sälj förhållande där relation skapas och upphör 
när produkten har blivit levererad till kunden. På samma sätt funkar det för Gekås kunder som 
alltid förväntar sig att göra fynd när de kommer till varuhuset. Numera satsar många företag 
på marknaden att vara kundfokuserade eftersom kunderna önskar prisvärda och kvalitativa 
produkter (König, 2012). Därmed gör inköpsavdelningen ett viktigt arbete när det kommer till 
prissättning av inköpspartierna som på ett framgångsrikt sätt lockar fler köpare. Det gäller att 
företaget ser till att kundernas förväntningar överträffas vid varje köptillfälle för både den som 
handlar ofta eller de som inte har varit där på flera år. Sewell & Brown (2009) påpekar att när 
kundernas behov blir tillfredställda ökar förutsättningarna för att de ska känna sig välkomna 
att återkomma. De menar vidare på att genom detta sätt är kunderna villiga att genomföra fler 
köp och betala ett högre pris för en vara men för Gekås handlar det inte om att sälja dyrare 



43	 

varor. Gekås anser att det är viktigt att kunderna känner igen sig än att möta förändringar för 
annars skulle hela deras syfte falla då deras försäljningstillväxt grundar sig på prisvärda varor  
i stora partier. 

Sahoo (2011) påpekar interaktionens betydelse mellan kund och företag för att lyckas bygga 
upp en långsiktig kundrelation genom en ömsesidig dialog som består av information. 
Traditionellt sätt har Gekås aldrig använt sig av betalda annonser vid marknadsföring utan de 
har byggt upp sitt varumärke och kundrelation genom att huvudsakligen satsa på word of 
mouth. Information om kundernas inköp delas med andra och på detta sätt håller Grönroos 
(2008) med liksom Gekås om att företag ökar kunskapen om sina kunder vid interaktion för  
att skapa och upprätthålla en långsiktig kundrelation. Kundernas förväntade kvalité grundar 
sig även bland annat på word of mouth och förväntningar vilket betyder att vid det skede då 
den förväntade kvalitén är levererad uppstår kundlojalitet som troligtvis resulterar i återbesök 
av kunden (ibid.). Tack vare att Gekås har många lojala och trogna kunder som sprider 
goodwill bland andra efter deras besök på varuhuset har företaget lyckats åstadkomma en 
återvändningsgrad på 98 procent. Gekås uppger att de kunder som återkommer har ett starkt 
och representativt band till företaget vilket även Melin (2006) stödjer. 

Enligt König (2012) är det också viktigt att företag aktivt skapar en känsla av samhörighet 
samtidigt som Grönroos (2008)  menar att företagen ska låta kunderna få delta och påverka  
vid en relationsbyggnad. Det passar in med Gekås synsätt då de på deras hemsida har skapat 
en social mötesplats för att kunderna ska kunna ta till sig information och även påverka 
innehållet i relationsuppbyggande syfte. Maktförskjutning som har förflyttats från företag till 
kund kan enligt Ström (2010) påverka en stor del av marknadsföringens budskap genom de 
olika kommunikationskanaler som finns på deras plattform. Vidare menar Hellström att deras 
kunder styr interaktionen själva genom samverkan med andra som är aktiva på webben och på 
det viset har kundens valmöjligheter samt påverkan skapats. 

 
5.1.3.2 Användning av sociala medier 
Den digitala revolutionen har under den senaste tiden lett till att en rad olika sociala medier 
har blivit framgångskrika kommunikationskanaler via webben (Wankel et al., 2010). Gekås 
har gått med i Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och bloggen där samtliga har olika 
syften samt användningsområden. Hos många företag förekommer det en begränsad kunskap 
och förståelse för användandet av sociala medier (Leftheroitis & Giannakos, 2013). Enligt 
Holmström & Wikberg (2010) krävs ett väl genomtänkt syfte och mål innan företag använder 
sig av sociala medier för att på bästa sätt nå ut med sitt mål vilket Gekås kan instämma då  
dess betydelse och funktion annars kan ha en nedsatt effekt. Twitter som används inom 
företaget för uppladdning av dubbla postinlägg uppnår inte riktigt företagets mål och syfte 
som de hade förväntat sig. Därmed förekommer det tankar kring avveckling för denna 
funktion då de menar att företaget kan lägga full kraft på de kanaler som är mer passande för 
deras vision. 

Genom olika sociala nätverk, forum och bloggar skapar sociala medier en mötesplats för 
personer som vill samverka genom att tilldela information i form av text, bild, eller ljud för 
stora kundgrupper (Osatuyi, 2013). Precis som Fill (2013) menar att det är genom  interaktion 
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som relationer utformas och skapas funkar det även så för Gekås när de lägger upp bilder på 
vad de har inne i varuhuset för att underlätta sökandet för kunderna. Kunderna tilldelar själva 
information under kommentarsfältet med andra vilket har lett till att företaget sällan behöver 
gå in eftersom att det fungerar per automatik. 

 
5.1.3.3 Risker med sociala medier 
Företag måste ta hänsyn till missnöjda kunder eftersom informationen sprids snabbt och 
globalt genom de sociala medierna, därmed finns det risk för att badwill sprids mellan många 
användare (König 2012). Det händer att Gekås får bemöta inlägg som kan innebära problem 
för företaget men då ser de till att de innehar god kunskap och kontinuerligt undersöker samt 
modererar om det förekommer negativa personangrepp eller kommentarer. Även företagets 
lojala kunder går ofta ut och intar en position som försvarare för Gekås vilket underlättar 
arbetet för dem. 

För att skapa ett värde mellan företag och kund är det också viktigt att företag tänker på att de 
använder sig av sociala medier på rätt sätt som inte skapar irritation hos kunderna. Annars kan 
det leda till att de tar avstånd från företagets olika kommunikationskanaler (Safko & Brake, 
2009). En lyckad strategi som Gekås använder sig utav är att de inte skapar personifierade 
erbjudanden som grundar sig på varje kunds köpmönster i form av produkter och volym som 
tillexempel vissa livsmedelsbutiker gör. Företaget betonar starkt att de aldrig skulle skicka ut 
dessa erbjudanden till kunder då utseendet av erbjudande skulle vara olika och därmed ges 
inte möjligheten för samma upplevelse menar de. Vidare menar Safko & Brake (2009) vid 
missbruk av annonser som skickas till användarna kan missnöje skapas och ett mediebrus som 
kan leda till att budskapen inte riktigt når fram. 

Även om sociala medier är bra så menar Gekås att de inte kan förlita sig endast på sociala 
medier som kommunikationskanal då webben är under ständig utvecklingsfas enligt Fill 
(2013). Hos många av Gekås kunder som tillhör den äldre åldersgruppen är sociala medier  
inte helt utbrett därmed använder de sig av tidningen Ulla som ett komplement för att nå ut till 
de kunder som inte lika ofta använder sig av sociala medier. Precis som Carlsson (2010) 
menar på att det är viktigt att använda sig av rätt mediekanal för att nå ut till sin målgrupp gör 
Gekås också det. 

 
5.1.3.4 Kundrelation genom sociala medier 
Kundrelationen ses som en långsiktig investering där företag genom sociala medier spenderar 
mycket tid på att ta väl hand om sina kunder. Den snabba spridningen av information har lett 
till att alltfler företag använder sig av dem under de senaste åren (Osatuyi, 2013). För Gekås  
är sociala medier relativt nytt då de har använt sig av denna typ av kommunikationskanaler  
sen fyra år tillbaks men samtidigt vet de att sociala medier har en oerhörd potential om de 
hanteras rätt. Sociala medier är mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring. König 
(2012) påpekar att ”nöjda kunder skapar nya kunder” det vill säga en nöjd kund sprider på 
samma sätt som negativa inlägg positivt feedback på sociala medier bland användarna. Gekås 
lägger väldigt lite pengar på traditionell massmedia samtidigt som de inte har behövt lägga en 
enda krona på sociala medier eftersom de lyckats skapa en bred kundgrupp som sprider en 
positiv bild av företaget efter varje besök de har gjort genom word of mouth. 
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I framtiden kommer sociala medier att vara ännu större och betydelsefulla för Gekås då de 
menar att teknikens utveckling kommer att resultera att den äldre åldergruppen kommer att 
använda sig mer av sociala medier. 

 
 

5.2 Mellanfallsanalys 
Utifrån den teoretiska referensramen och empirin har vi lyft fram likheter och skillnader 
mellan de tre fallföretagen. Vi har valt att redogöra dem i tabell som redovisas under detta 
delkapitel. Det visar en sammanfattande och tydlig bild för läsaren samtidigt som en 
beskrivning anges under varje tabell. 

 
 

5.2.1 Syftet med relationsfokus 
 

Tabell 5.1 Syftet med relationsfokus 
 
 

Syftet	med	relationsfokus	

 Raw	Food	Café	AB	 100%	Party	AB	 Gekås	AB	

Interaktion	 X	 X	 X	

Personlig	relation	 X	 X	  

Värva	nya	kunder	 X	 X	 X	

Vårda	befintliga	kunder	 X	 X	 X	

Skapa	konkurrens	på	lokal	
marknad	

X	  	

Sprida	word	of	mouth	 X	 X	 X	

Varumärkesuppbyggnad	 X	 X	 X	

Kundlojalitet	 X	 X	 X	

 
Utifrån empirin som vi hade samlat in upptäckte vi många likheter mellan fallföretagen som 
fokuserar på vad relation innebär och har för funktion. En god kundrelation bildas genom 
interaktion mellan företag och kund samtidigt som den bidrar med lärorika möjligheter 
(Sahoo, 2011). När vi ställde frågan om relationens betydelse hos företagen märkte vi att det 
huvudsakliga syftet med relationsfokuset för samtliga fallföretag var att skapa en dialog med 
sina kunder för att utbyta information med varandra. Betydelsen av att gå från en envägs- till 
en tvåvägskommunikation var ett bra sätt för att uppnå en personlig relation mellan kund och 
företag (O´Reilly, 2007). Fill (2013) understryker även att den digitala revolutionens påverkan 
av webbutvecklingen har varit en bidragande faktor till att ett framgångsrikt 
marknadsföringsverktyg har tagits fram för företagen. Samtliga fallföretag ser sociala medier 
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som ett effektivt kommunikationsverktyg där möjligheten för att skapa en personlig relation 
med deras kunder är god. 

 
Både Raw Food Café och 100% Party sköter en del av sin kundservice via de sociala 
medierna där kundfrågor snabbt kan besvaras genom de sociala forumen som finns 
tillgängliga. Gekås däremot använder sig mer av det traditionella tillvägagångssättet med mail 
och telefonkontakt för att besvara på sina kunders frågor eftersom att de anser att det är deras 
sätt att vara personlig mot dem. 

 
Alla de tre fallföretagen förstår betydelsen av att vårda de befintliga kundrelationerna då 
processen för att skapa nya kundrelationer är väldigt kostsam och långdragen. Enligt 
Gummesson (2008) kostar det mellan fem till tio gånger mer att skapa en ny kundrelation än 
genom att ta hand om och stärka de befintliga. I tabellen ser vi likheterna mellan de samtliga 
företagen som har byggt upp en stark kundkrets inom respektive verksamhet. 
Besöksstatistiken som Gekås tillhandahåller uppvisar en återvändargrad på 98 procent vilket 
är en bekräftelse på att de har många återkommande kunder. Även Raw Food Café och 100% 
Party innehar stabila kundkretsar inom åldersgruppen 17-25 år som bland annat består av 
ungdomar och studenter som företagen har skapat ett starkt band med. 

 
En annan sak som urskiljer företagen emellan är konkurrensen på den lokala marknaden för 
respektive verksamhet. Raw Food Café är nystartat och har inte hunnit etablera sig lika 
mycket som de två andra företagen, därmed är de beroende av sin kundkrets i Halmstad. 
Gekås och 100 % Party är inte lika beroende av sina lokala kunder eftersom att de har lyckats 
marknadsföra sig brett över hela landet. 

 
Fast likheterna som vi kan se hos de samtliga fallföretagen är att de ser positivt till word of 
mouth. Målet för dem är att skapa nöjda och lojala kunder som pratar gott om företaget samt 
sprider informationen vidare till fler. På detta sätt sprids budskapen och kan nå en 
bekantskapskrets som inte hör till den vanliga målgruppen (Melin, 2006). En annan likhet är 
att samtliga företag är måna om att skapa kundlojalitet för att kunderna ska återkomma till 
dem. Enligt Grönroos (2008) handlar det om att se till så att den förväntade kvaliteten som 
bland annat grundas på word of mouth och image i form av varumärke uppnås för att ett 
mervärde ska skapas. 

 
 
5.2.2 Användning av sociala medier 
Tabellen nedan visar företagens användning av olika kanaler inom sociala medier i varierande 
omfattning. Carlsson (2010) menar att det är viktigt att vara aktiv på flera olika sociala 
plattformar för att på bästa sätt nå ut till rätt målgrupp. Samtliga företag har anammat och 
försökt att eftersträva det. Varje kanal har olika målgrupper vilket är viktigt att tänka på för att 
nå ut med sina budskap (Safko & Brake, 2009). 
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Tabell 5.2 Kanaler 
 
 

Kanaler	

 Raw	Food	Café	AB	 100%	Party	AB	 Gekås	AB	

Facebook	 X	 X	 X	

Twitter	 X	 X	 X	

Instagram	 X	 X	 X	

Youtube	  X	 X	

Blogg	 X	  X	

 
Gemensamt för fallföretagen är att de använder sig av Facebook i väldigt stor utsträckning då 
större delen av deras målgrupper befinner sig på denna sociala plattform. Enligt Findahl 
(2013) har hälften av Sveriges befolkning ett aktivt Facebookkonto vilket är en stor anledning 
till att företagen befinner sig där kunderna finns. Neonberger nämnde följande citat: -”Vi finns 
där kunderna finns” och menade att det är viktigt att följa deras kunder och trender för att vara 
aktiv på de plattformar de använder. 

 
Twitter är en social media vars huvudsyfte är att nå ut med kortfattad information snabbt till 
sina följare (Prince, 2010). Likheten mellan de samtliga företagen är att de har ett 
Twitterkonto men att ingen använder sig aktivt av det. Det som var intressant att veta var att 
dessa företag även hade funderingar på att helt utesluta denna mediekanal för användning. 
Anledningen var att samtliga företag uppdaterade väldigt sällan och endast publicerade 
dubbelposter vilket de flesta såg som ett förlorat syfte. Innehar företagen rätt syfte leder det 
till att rätt kundanvändare nås därmed har de valt att koncentrera sig på ett fåtal mediekanaler 
för att nå större genomslagskraft i form av respons. Gemensamt ansåg de också att responsen 
och användningsområdena var mer lämpade på de övriga sociala medierna eftersom att fler av 
deras främsta målgrupp använde sig av andra sociala mediekanaler än Twitter. 

 
I tabellen ser vi också att samtliga företag använder sig av Instagram. Bilder har en stor 
betydelse för Raw Food Café och Gekås som säljer varor. Människor har bättre kapacitet för 
att minnas bilder än ord (Mårtensson, 2009), vilket Raw Food Café bekräftar. De menar att 
responsen tiodubblas vid publicering av en bild än enbart text. 100 % Party som använder 
Instagram aktivt understryker dock att de använder sig av en kortare textrad i samband med 
bild, vilket utgör ett framgångsrikt verktyg vid framförandet av deras marknadsföring genom 
denna kanal. 

 
Skillnaden vid ser under användningen av Youtube är att Raw food Café inte använder sig av 
den kanalen idag men möjligheterna finns i framtiden när det finns tid medger Pettersson vid 
intervjun. När det gäller Youtube kanalen publicerar 100% Party videos från deras 
kryssningar och egenproducerade musikvideos. Ljud och bild är det som behövs för att fånga 
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kunders intresse menar Neonberger då de ingår i de fem sinnena hos människan och påpekar 
samtidigt att Youtube kanalen har större effekt än uppladdningen på Instagram. Gekås 
använder Youtube kanalen genom att ladda upp musik-och videoklipp från deras tv-serie 
Ullared. 

 
Användningen av blogg förekommer hos Gekås och Raw Food Café. Gekås publicerar 
mycket bilder under sin blogg för att ge inspiration till sina läsare och visa vad för utbud som 
finns i varuhuset just nu. Raw Food Cafés blogg är under uppbyggnad där tanken är att följa 
vardagen bakom kulisserna hos dem för att skapa en personlig kontakt med de anställda. 
Orvesto (2013) menar att genom att följa en arbetsplats på nära håll skapas en personlig 
relation och ett förtroende mellan parterna byggs upp. 

 
100% Party hade en blogg tidigare men den är idag nedlagd av den anledningen att det inte 
var någon som hade tid att sköta bloggen. Det är bättre att koncentrera sig på ett färre antal 
kanaler och satsa helhjärtat på de aktuella kanalerna (Holmström & Wikberg, 2010). 

 
Här nedan presenteras en sammanställning av företagens olika användningsområden med 
sociala medier. 

 
Tabell 5.3 Företagets användningsområden med sociala medier 

 
 

Företagets	användningsområden	med	sociala	medier	

 Raw	Food	Café	AB	 100%	Party	AB	 Gekås	AB	

Bilda	kundrelation	 X	 X	 X	

Snabb	
informationsspridning	

X	 X	 X	

Marknadsföring	 X	 X	 X	

Reklamerbjudanden	 X	 X	  

Tävlingar	  X	 X	

Kursanmälan	 X	 X	  

Online	försäljning	  X	  

Marknadsundersökning	  X	  

Rekrytering	   X	

Kundservice	 X	 X	  

Självgående	kundforum	   X	
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Företagen har en stor bredd på de olika användningsområdena för sociala medier. Förutom att 
skapa en god relation där integrering sker mellan företag och kund är det viktigt att nå ut med 
snabb information. Likheterna som syns i tabellen är att samtliga företag skapar snabb 
informationsspridning när de samverkar med sina kunder genom olika kanaler inom sociala 
medier. Syftet är att företagen ska lära sig vad kunder tycker om respektive företag och 
leverera det så att mervärde skapas för kunden. Detta kan appliceras med att sociala medier är 
bland det snabbaste verktyget för informationsspridning och företag når oftast ut till en väldigt 
bred målgrupp (Zarella, 2010). 

En annan gemensam likhet som företagen har är att de använder sociala mediekanalerna som 
en marknadsföringskanal där de försöker att sälja in sina produkter och tjänster. Bilder hjälper 
till att fånga kundens uppmärksamhet och visar vad företaget har att erbjuda (Mårtensson, 
2009). Upplägget för Gekås skiljer sig lite från de andra företagen då de aldrig går ut med 
erbjudanden och priser vilket de andra två företagen gör. Gekås har som policy att inte 
annonsera ut kampanjer eller prisuppgifter då det ska vara en överraskning för kunden när den 
är i den fysiska butiken och upplever allt på plats. 100% Party och Gekås använder sig av 
marknadsföring i form av tävlingar samt Raw Food Café använder denna kanal för att göra 
reklam för kurser och övriga evenemang.  100% Party tar även emot förhandsbokningar via 
de sociala medierna för att erbjuda rabatter till kunderna. 

Online försäljning förekommer hos 100% Party men inte hos de andra företagen. Förutom 
biljetter har de även en egen webbshop med kläder och festrelaterade produkter som de gör 
reklam för via de sociala medierna. Gekås erbjuder ingen möjlighet för direkt 
onlineförsäljning utan satsar på att aktivt lägga upp deras utbud som Raw Food Café fast utan 
att ange priser. Anledningen till varför Gekås inte har online försäljning är att det skulle 
innebära en förhöjd merkostnad i form av många led i försäljningsprocessen vilket skulle 
resultera i att Gekås vore tvungna att höja priserna och därmed försvinner även deras vision. 

För att ta del av vad kunderna vill ha är företagen duktiga på att fånga upp deras kommentarer 
med önskemål vilket även König (2012) menar är en viktig aspekt att ta tillvara på. 100% 
Party har även gjort en kundundersökning genom deras sociala medier för att få reda på deras 
kundnöjdhet, vad som kan förbättras och framtida önskemål. 

Gekås använder även de sociala medierna för att rekrytera ny personal vilket vi själva gått in 
och sett annonser där de söker ny personal. Detta är ett bra verktyg enligt Carlsson (2010) då 
det når ut till många och det finns alltid någon med rätt kompetens företag söker bland 
användare. 

Dagligen sker en aktiv tvåvägskommunikation mellan parterna vilket ligger till grunden för en 
god kundrelation, som även O´Reilly (2007) stödjer. Raw Food Café och 100% Party har en 
utarbetad kundservice på de sociala medierna där de dagligen går in och ger kunderna respons. 
Det är ett enkelt och informellt verktyg som är lätt att nå kunderna med (Santana & Wood, 
2009). Gekås använder än idag främst de traditionella kanalerna mail och telefon för att jobba 
med kundservice. De har en egen kundserviceavdelning som arbetar med detta. För övrigt så 
sköter kunderna till stor del kundservicen på deras sociala forum där deras trogna 
ambassadörer svarar på vanliga frågor och funderingar. 
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I grund och botten har samtliga av dessa användningsområden i syfte att skapa nya samt 
stärka befintliga kundrelationer. 

 
 

5.2.3 Risker med sociala medier 
Användning av sociala medier har väldigt många positiva aspekter men det är viktigt att inte 
glömma bort de risker som tillförs vid användningen av det. På nästa sida presenteras en 
sammanställning av de svar om risker som framkommit vid insamlingen av empirin. 

 
Tabell 5.4 Risker med sociala medier 

 
 

Risker	med	sociala	medier	

 Raw	Food	Café	AB	 100%	Party	AB	 Gekås	AB	

Inkräkta	på	de	anställdas	
integritet	

X	   

Olämpliga	inlägg	 X	 X	 X	

Personangrepp	 X	 X	 X	

Ej	följa	det	som	skrivs	om	
företaget	

  X	

 
Samtliga företag var positiva till användningen av sociala medier och menade att de positiva 
effekterna överväger de negativa och eventuella risker som användningen av denna kanal 
medför. 

 
Eftersom Raw Food Café är nyöppnat har de ännu inte utsatts för några risker men Pettersson 
satte sig in i situationen om de skulle utsättas för det och då såg hon den främsta risken att 
inkräkta på de anställdas integritet. Då caféet har som mål att följa de anställdas vardag i 
bloggen skapas en personligare relation och bild av den anställdes liv vilket är viktigt att inte 
gå över gränsen. Att hitta en bra balans är målpunkten. 

 
Då de sociala medierna är ett öppet forum kan vem som helst gå in och skriva och 
kommentera vilket medför att företagen inte har någon kontroll på vad som skrivs förrän de 
faktiskt ligger ute på nätet och hela världen kan ta del av det. Det alla tre företag hade 
gemensamt var att de såg dessa okontrollerade inlägg som en risk då det faktiskt kan skrivas 
negativa kommentarer samt elaka påhopp mellan användarna. Om det är negativ respons 
direkt riktat mot företaget är det viktigt att ta del av detta för att bli bättre och leverera det 
kunden eventuellt är missnöjd med. Negativ respons sprids 10 gånger så fort som positiv 
respons (Doyle & Stern, 2006). I de fall inlägg är riktade mot enskilda individer med elaka 
kommentarer samt personangrepp får företaget gå in och modifiera inlägg. Personer som inte 
kan uppföra sig blockeras och plockas bort från sidorna. Det ska vara en plats där användarna 
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kan dela tips, erfarenheter och föra dialoger mellan varandra. Då ska det vara en trevlig ton. 
Raw Food Café har inte behövt modifiera eller plocka bort inlägg ännu medan 100% Party 
och Gekås har gjort det enstaka gånger. Gekås kunder sköter mycket av informationsutbytet 
och svarar på varandras frågor mellan varandra utan att företaget behöver lägga sig i. De 
sköter en stor del själva och många medlemmar ses som ambassadörer för Gekås. 100% Party 
lägger stor vikt i att ha nöjda användare på sina sidor och om någon beter sig illa mot varandra 
blockerar de dem personerna och istället lägger fokus och koncentrerar sig på de som blivit 
drabbade. 

 
Samtliga av företagen googlar på sina egna företag för att få reda på vad som skrivs om dem 
externt på andra sidor. Gekås använder sig av programmet Google Alerts och verktyget 
ConnyCom som automatiskt samlar in och granskar det som förekommer om deras 
verksamhet. Majoriteten av det som skrivs hos samtliga företag har varit positiva inlägg som 
även är ytterligare gratis marknadsföring. Raw Food Café har hittat sitt namn hos flera stora 
raw food inspiratörer runt om i Sverige vilket är bra PR. 

 
Generellt sätt överväger de positiva effekterna med användning av sociala medier riskerna och 
företagen är nöjda med denna kanal. Det är inte helt enkelt att använda sig av sociala medier 
och det finns en rad olika faktorer att tänka på för att lyckas och undvika fallgropar (Carlsson, 
2010) vilket fallföretagen är medvetna om. 

 
5.2.4 Kundrelation genom sociala medier 
De tre fallföretagen är alla överens om den positiva effekten av kundrelationens påverkan av 
sociala medier. Huvudsyftet är att skapa en dialog som är ömsesidig och som ständigt 
utvecklas på ett lärorikt sätt för att kunna bygga goda kundrelationer (Sahoo, 2011). Här 
nedan presenteras kundrelationens påverkan genom interaktion med sociala medier. 

 
Tabell 5.5 Kundrelationens påverkan av sociala medier 

 
 

Kundrelationens	påverkan	av	sociala	medier	

 Raw	Food	Café	
AB	

100%	
Party	AB	

Gekås	
AB	

Fler	val	av	olika	kommunikationskanaler	 X	 X	 X	

Snabb	informativ	respons	ges	 X	 X	  

Skapar	personlig	
kundrelation	

X	 X	  

Återkommande	kunder	 X	 X	 X	

Ökad	kundlojalitet	 X	 X	 X	

Kund	erhåller	mervärde	 X	 X	 X	

Stärker	relation	med	kund	 X	 X	 X	
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Sammanställningsvis kan vi se att de tre fallföretagen påverkas positivt av användningen av 
sociala medier. 

 
Generellt sätt arbetar samtliga fallföretag med olika typ av information på olika sociala 
medier. De har olika användningsområden och syften vilket är viktigt att hålla isär. Gekås 
dubbelpostar aldrig inlägg då deras målgrupper och budskap varierar mellan de olika sociala 
medierna. Raw Food Café och 100% Party dubbelpostar och länkar inlägg mellan deras olika 
sociala medier med hjälp av webb 3.0 funktionen där olika funktioner och sidor 
sammanlänkas utan att företaget behöver gå in på var och en av sidorna och lägga upp det 
vilket Baumann (2011) även stödjer. Detta anser företagen är tidsbesparande och fungerar bra 
då till exempel information snabbt skall publiceras på både Facebook och Instagram. 

 
Till skillnad från de traditionella medierna som har en envägskommunikation har de sociala 
medierna med en tvåvägskommunikation bidragit till en mer personlig nivå mellan företag 
och kund (Frankel, 2007). Företagen anpassar sig hela tiden till kundernas förväntningar och 
önskemål vilket bidrar till nöjda och återkommande kunder som får ut ett mervärde från 
företaget. En personlig relation skapas direkt där kunden känner sig speciell genom att få 
snabb kontakt med företaget. Företagen har hela tiden som mål att skapa nöjda kunder då det 
bidrar till återkommande kunder som sprider positiv word of mouth samt även bidrar till en 
högre lönsamhet i slutändan (Blomqvist et al, 2004). 

 
Den viktigaste aspekten för företagen är att lyssna på kunderna och ta tillvara på deras 
feedback för att hela tiden lära sig vad de vill ha och bli bättre på att leverera det 
(Katsioloudes et. al, 2007). De samtliga tre fallföretagen värdesätter de sociala medierna högt 
då det är ett enkelt och effektivt sätt att skapa en närmare relation med sina kunder för att 
skapa nya kundrelationer samt stärka de befintliga. Alla tre företag har haft liknande åsikter 
när det avser de sociala mediernas betydelse för deras verksamhet och detta beror till stor del 
att de sätter sina kunder i fokus och lyssnar på vad de efterfrågar. Goda kundrelationer är 
bland det viktigaste ett företag kan ha. Utan kunderna är företaget ingenting.  Kunderna 
betyder allt som Pettersson påpekade under intervjun. Detta instämmer även ett flertal av 
forskarna i vår teoretiska referensram. 

 
För att lyckas med detta är det viktigt att nå ut med en personlig relation till kunden. Genom 
att använda de sociala medierna kan de anpassa sitt innehåll beroende på vilken typ av 
information de vill nå ut med (Zarella, 2010). 

 
Kunderna är deras viktigaste levebröd och samtliga företag har intervjun påtalas deras värde 
och utan dem är företag ingenting. Företagens betydelse av starka och långsiktiga relationer är 
allt viktigare på dagens marknad med en hård konkurrens (Sewell & Brown, 2009). Raw Food 
Café, 100% Party och Gekås konstanterar att sociala medier är ett effektivt verktyg för att 
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skapa en starkare relation med sina kunder. Detta är en likhet som vi ser och som beror på att 
relationen prioriteras. 

 
Utifrån ovanstående analys har vi konstruerat en egen modell där vi sammanfattar de 
viktigaste punkterna som kommit fram ur vår analys för att lyckas skapa samt stärka 
kundrelationer. 

 

 
 

Figur 5.1: Processen för att skapa och stärka kundrelationer (egen konstruktion) 
 

Företag använder de sociala medierna i form av Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och 
bloggar som oftast länkas samman i företagens hemsida med en webb 3.0 funktion. Utifrån 
dessa sociala medier tillhandahåller företag en god service med aktiviteter i syfte att skapa: 

 
Ø Närvaro, där de levererar kundernas önskemål. Snabb respons kan ges när de befinner 

sig nära till hands (Zarella, 2010). 
Ø En tvåvägskommunikation har en allt mer betydande roll där servicenivån är hög. Det 

är viktigt att det skapas ett mervärde för kunden (Payne & Frow, 2013). 
Ø Relationer, där stort fokus ligger på en personlig kontakt med kunden. Kunder ska 

känna sig speciella och att de har en påverkansfaktor gentemot företaget (Swift, 2001). 
Ø Spridning av word of mouth. Nöjda kunder talar gärna gott om företaget och sprider 

det vidare till sin bekantskapskrets genom delningar på sociala mediekanaler (Melin, 
2006). 

Ø Snabb informationsspridning, som har en betydelsefull roll då de sociala medierna har 
en väldigt stor genomslagskraft i dagens samhälle (Lundén & Svensson, 2008). 
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Genom att ha dessa saker i åtanke där företagen uppfyller kundernas preferenser skapas ett 
mervärde som leder till långsiktiga goda kundrelationer efter en tid (Woodcook et al., 2010). 

 
För att detta ska skapas har de sociala medierna en stor påverkan med deras aktiviteter såsom 
information, kundservice samt tävlingar en avgörande roll. Det är tvåvägskommunikationen 
med den lättsamma informella dialogen och snabba responsen som skapar samt stärker 
kundrelationerna (Assaad et al, 2011). 
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6. Slutsats 
 
 
 
 

det sista kapitlet presenteras våra slutsatser utifrån vår studieanalys som har genomförts. 
Avsnittet  inleds  med  vårt  syfte  som  vi  därefter  besvarar.  Avslutningsvis  avrundar  vi 

kapitlet med att ge rekommendationer till fallföretagen samt förslag till framtida företag. 
 
 

 

Sociala medier har skapat ett medielandskap som har möjliggjort tvåvägskommunikation 
mellan kund och företag. Den digitala revolutionen har bidragit till att det 
transaktionsorienterade synsättet har förflyttats till ett alltmer kundorienterat fokus. 
Möjligheterna till att skapa och stärka kundrelationer genom sociala medier är oändliga men 
det krävs resurser i form av tid och kunskap för att nå framgång. 

 
För att göra läsaren påmind, presenteras uppsatsens syfte här nedan: 

 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur företag kan skapa och stärka 
kundrelationer genom sociala medier. 

 
I vår studie framkommer det att de sociala medierna har en viktig roll i dagens samhälle där 
många faktorer spelar in för att skapa och stärka kundrelationer. Härmed presenterar vi de 
resultat som vi har valt att lyfta fram i vår studie. 

 
Det primära syftet är att företag ska befinna sig på samma sociala plattform som deras kunder 
för att skapa interaktion genom en personlig dialog. En nära relation mellan dessa två parter 
bygger på kundernas preferenser såsom kvalitet och service som uppfyller deras förväntningar. 
De sociala medierna ses som en bra servicekanal där kunderna på ett enkelt och smidigt sätt 
kan få sina frågor besvarade och därmed bli tillfredställda. Kundvärde skapas när deras 
förväntningar uppnås vilket i sin tur leder till lojala och återkommande kunder. 

 
En slutsats som vi har kommit fram till är betydelsen av att uppdatera de sociala medierna är 
en viktig del för att hålla kunderna aktiva. Regelbundna uppdateringar med inlägg ska ske för 
att en balans ska uppnås där kunden känner sig tillfredställd. Som företag är det viktigt att 
hitta en jämvikt för att undvika risken för att posta inlägg för sällan likväl som för ofta. Att 
uppdatera kanalerna med glesa intervall medför att kunden blir inaktiv vilket vidare kan 
resultera i bortglömdhet och olönsamhet för företag. Det gäller att begränsa frekvensen och 
antalet inlägg eftersom för mycket aktivitet kan orsaka irritation hos kunder vilket kan leda till 
en förlorad kund i form av följare. 

 
Utifrån vår studie kan vi konstatera att det inte finns några regler för hur företag ska använda 
de sociala medierna. Varje kanal har ett bestämt användningssyfte och riktar sig till   särskilda 
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målgrupper. Beroende på vilken typ av budskap företag vill nå ut med skiljer sig 
användningsområdena åt mellan de sociala medierna. Innehållet är viktigt då företagen måste 
ha väl genomtänka budskap för varje inlägg som ska publiceras. För att finna de bäst lämpade 
kanalerna krävs det att företag testar sig fram för att se hur de kan uppnå störst 
genomslagskraft av varje kanal. 

 
En skillnad som vi anmärkte är att Gekås inte i så stor utsträckning behöver gå in och ge 
feedback på kundernas inlägg. Eftersom att företaget har funnits under en längre tid har de 
hunnit bygga upp ett starkt varumärke där kunder i form av ambassadörer representerar 
företaget. På så vis sköter kunderna självständigt en stor del av Gekås diskussionsforum inom 
de olika sociala medierna. Vi kan fastställa att det förekommer skillnader som beror på 
företagens storlek och etablering. Medan större företag har möjlighet till ett självgående 
kundforum kräver nyetablerade småföretag på marknaden större engagemang och 
arbetsinsatser. 

 
Under studiens gång har vi också lagt märke till en likhet mellan de samtliga fallföretagen och 
Twitter, då kanalen hade förlorat sitt användningssyfte. Eftersom företagen från början inte 
hade ett tydligt syfte med denna kanal innebar det att den inte kan utnyttjas på ett optimalt sätt. 
Utifrån detta anser vi att de bör avveckla denna kanal för att istället satsa på de kanaler som 
har tydligare användningsområde och syfte. Det är viktigt att företagen inte tappar funktionen 
av användandet och förståelsen av sociala medier eftersom att det kan ses som en svaghet som 
i detta fall inte uppnår kanalens fulla effekt. Detta kan medföra att kundernas krav och 
förväntningar inte uppfylls vilket kan resultera i en förlorad kund. 

 
Vi kan dra slutsatsen till att sociala medier är ett smidigt marknadsföringsverktyg för att 
tillfredsställa kunder. Dock kan vi konstatera att det är viktigt att behålla de traditionella 
medierna som ett komplement för att nå ut till de kundgrupper som inte använder sig av 
sociala medier. För än idag använder sig Gekås av tidningen Ulla för att säkerställa så att de 
når ut till alla sina kunder vilket vi anser är en bra valmöjlighet för kunder. 

 
Sammanfattningsvis vill vi belysa att sociala medier är en effektiv marknadsföringskanal om 
det används på rätt sätt. Den lättsamma informella tonen skapar en personlig dialog med 
kunden som dessutom är en kanal för snabb återkoppling. De sociala medierna är en bred 
kanal för att nå ut till många människor som dessutom är kostnadseffektiv ur ett 
företagsperspektiv. Både företag samt kunder tillhandahåller en win-win situation då företag 
når ut till många med mindre resurser vilket medför att de kan erbjuda god service samt olika 
aktiviteter till kunderna i form av tävlingar och erbjudanden. Dessa aktiviteter som uppstår på 
de sociala medierna skapar i sin tur ett mervärde för kunden vilket resulterar i nya samt  
stärkta kundrelationer. 

 
Ett resultat som vi har kommit fram till är att allt fler tjänster utförs via Internet på de sociala 
medierna. Eftersom en maktförskjutning har skett till kundernas fördel har deras åsikter en allt 
starkare betydelse. Kunderna har allt större inflytande samt påverkansfaktorer på företaget 
vilket  ökar  deras  möjlighet  att  bli  tillfredsställda  och  därmed  även  lojala återkommande 
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kunder. Vi liksom fallföretagen bekräftar att de sociala medierna har en betydande roll till 
relationsskapande mellan de olika parterna där dialogen utgör den största grunden till denna 
process 

 
 
 
6.1 Rekommendationer till fallföretagen 
I helhet tycker vi att våra fallföretag har lyckats på ett framgångsrikt sätt med att bygga upp 
starka kundrelationer genom sociala medier. Det är inte lätt att veta hur företag ska använda 
de sociala medierna på bästa sätt vilket även tidigare teorier har påvisat. 

 
Eftersom att företagen har en stark samt trogen kundkrets är det viktigt att bibehålla och  
arbeta med dessa kunder. Som rekommendationer tycker vi att det är lämpligt att avgränsa sig 
till ett fåtal sociala medier och satsa fullt ut på dessa. Varje kanal ska tillföra något vilket vi 
kan hålla med om att inte Twitter gör i dagsläget. Samtliga fallföretag nämnde att de 
funderade på att avveckla Twitter vilket vi tycker att de ska ta steget fullt ut och göra. Det ser 
inte bra ut att ha kvar en kanal som det inte sker någon aktivitet på eftersom att det ser 
bortglömt ut. 

 
Ett annat tips vi lärt oss under studiens gång är att använda bilder vilket vi anser är ett bra 
alternativ för att förmedla budskap genom. Bilder ger oftast större genomslagskraft än text 
men kombinerar företagen dessa på ett lämpligt sätt för varje kanal kan det bli mer 
framgångsrikt. 

 
För övrigt gäller det att aktivera kunderna, gärna genom tävlingar och olika event. Mer 
tävlingar där de ska ”tagga” eller ”dela” företagens inlägg vilket bidrar till att företaget får 
synas mer skapar ännu fler nya kunder. Företag gynnas på detta sätt genom små resurser. 
Utlottning av presentkort är ett bra förslag då det inte ger någon större ekonomisk märkbar 
effekt hos företagen. 

 
Dessa tre tips tycker vi att företagen ska ta till sig och utveckla för att arbetet ska underlätta 
för dem när de ska skapa nya samt stärka befintliga kundrelationer. 

 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har valt att vår studie ska utgå ifrån företag som har en bolagsform som ett aktiebolag. 
Deras främsta syfte är att gå med lönsamhet och bedriva vinstverksamhet. Det vore en 
intressant aspekt att se hur företag som bedriver ideella verksamheter och som inte har något 
vinstsyfte använder sig av sociala medier för att bygga upp och stärka kundrelationer. 

 
Nu hade två av tre av våra fallföretag redan hunnit in på de sociala medierna redan från 
uppstarten av sin verksamhet så de har inte några större erfarenheter från de traditionella 
marknadsföringskanalerna. Det vore intressant att se på företag som varit etablerade under  en 
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längre tid och använt både envägskommunikation samt tvåvägskommunikation och sett på 
utvecklingsfasen mellan dessa stadier. 

 
En annan intressant aspekt är att huvuddelen av våra fallföretag inte hade någon 
marknadsföringsbudget som de använde till sociala medier. Vidare forskare får gärna utveckla 
detta och bedriva studier om hur användningen av social medier ser ut när det finns en budget 
avsett specifikt för detta och hur företag arbetar med denna kanal. 
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Bilaga 1 : Intervjuguide 
 

Inledning 

1. När grundades företaget och av vem eller vilka? 
2. Vilken titel har du på företaget och vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Hur många anställda har företaget? 

 
Användning av sociala medier 

4. Hur länge har ni använt er av sociala medier inom er verksamhet? 
5. Hur många är aktiva inom företaget med uppdateringen av sociala medier? 
a. Vid fler än en person: Hur fördelar ni era specifika ansvarsområden? 
b. Vilka sociala medier använder sig ert företag utav? 
6. Vad är syftet till att ni använder er av sociala medier? 
7. Vilka är de främsta faktorerna som bidrog till att ni började använda er utav sociala 

medier? 
a. Varför har ni valt just dem? 
8. Vilken social media anser ni ger mest respons? 
9. Hur använder ni er av sociala medier inom olika användningsområden 
a. Hur ofta och vilken typ av information lägger ert företag ut i sociala medier? 
b. Hur aktiva är ni med att söka information om vad andra skriver om er på andra sociala 

medier? 
10. Vad ser ni för fördelar med användning av sociala medier? 

        11. Upplever ni några risker eller problem vid användandet av sociala medier? 
        12. Hur hanterar ni negativa åsikter och kommentarer i sociala medier? 
 
Kundrelation via sociala medier 

13. Vilken målgrupp vänder ni er främst till? 
a. Upplever ni någon skillnad på målgruppen i den fysiska verksamheten och den 

webbaserade? 
14. Vad innebär kundrelation för er? 
15. Hur arbetar ni för att skapa nya långsiktiga kundrelationer? 
16. Har ni någon utarbetad strategi för att stärka och behålla befintliga kundrelationer? 
17. Vad för kundvärde anser ni att sociala medier tillför hos kunden? 
18. Hur ser kundernas aktivitet ut i form av respons och delaktighet? 

        19. Hur ser ni på kundens interaktion med företaget genom tvåvägskommunikation? 
        20. Hur användbar anser ni att feedbacken är från kunderna i sociala medier? 
        21. Hur gör ni för att skapa och öka kundlojaliteten via sociala medier? 
      22. Hur upplever ni att relationen påverkas vid användandet av sociala medier jämfört med  
            de traditionella marknadsföringskanalerna såsom radio, tv och tidningsannonser? 
 
   



Avslutning 

23. Hur ser ni på sociala mediers verkan i framtiden för ert företag? 
24. Vill ni tillägga något som är viktigt för oss att ta del av för att förstå hur ni arbetar med 

kundrelationer genom sociala medier? 



Bilaga 2 : Raw Food Café – Facebook 
 
 
 

 

  



Bilaga 3 : 100% Party - Facebook 
 

 
 



Bilaga 4 : Gekås - Facebook 
 

 



Bilaga 5 : Raw Food Café - Instagram 
 

 



Bilaga 6 : 100% Party – Instagram 
 

 
 
 



Bilaga 7 : Gekås – Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 8 : Raw Food Café – Webbplats 
 
 
 
 



Bilaga 9 : 100% Party – Webbplats 
 
 



Bilaga 10 : Gekås  - Blogg 
 

 



Bilaga 11 : Gekås - Twitter 
 
 
 

 
 
 

 



Bilaga 12 : 100% Party - Youtube 
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