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FÖRORD 
 
Denna uppsats har skrivits under våren 2010. Vi hade i inledningsskedet många idéer om 
ämne för vår uppsats. Valet föll slutligen på sociala medier och hur dagligvaruföretag kan 
använda sig av dessa för att stärka sina kunders varumärkeslojalitet. Vårt val av sociala 
medier grundade sig på att vi båda på våra praktikplatser och i privatlivet hade mycket 
kontakt med sociala medier, främst Facebook. 
 
Vi har under vårt uppsatsskrivande lärt oss mycket och fått en djupare förståelse om vårt 
ämne och även om varandra. Vi har under uppsatsskrivandet bott i olika länder vilket både har 
gett oss nya intryck som vi kunnat dra fördel av i vårt skrivande men även till viss del 
försvårat processen. I slutändan känner vi oss väldigt stolta över det vi åstadkommit med vår 
uppsats. Det är både med fördjupad insikt för vårt ämne och för varandra som vi ser tillbaka 
på vårt uppsatsskrivande som en underbar tid med både skratt och gråt.  
 
Vi vill tacka Robin Martinsson, Elisabet Green- Karlsson, Magnus Nelin, Monica Valdes, 
Paul Brown samt Emre Gürler för att de har deltagit i våra intervjuer och bidragit med sina 
kunskaper och gjort denna uppsats möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Christine Tidåsen för hennes kloka råd och kommentarer 
samt våra familjer och vänner som stöttat och uppmuntrat oss igenom vårt uppsatsskrivande. 
 
Vi hoppas att vår uppsats ger Er insikt i ett nytt sätt för företag att stärka kundernas 
varumärkeslojalitet. Även att ni finner vår uppsats lärorik och intressant. 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Facebooka med dina kunder - En studie i hur svenska 

dagligvaruföretag kan stärka sina kunders varumärkeslojalitet 
genom sociala medier 

 
Författare:    Carolina Bengtsson & Sophie Claesson 
 
Handledare:  Christine Tidåsen 
 
Nivå:   Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2010 
 
Nyckelord:   Sociala medier, Facebook, Communities, Varumärkeslojalitet, 

Kommunikation 
 
Problemformulering: Hur kan svenska dagligvaruföretag använda sig av sociala medier 

för att stärka sina kunders varumärkeslojalitet? 
 
Syfte: Syftet med avhandlingen är att få fram konkreta förslag på hur 

svenska daglivaruföretag kan arbeta med Facebook i sin 
marknadsföring för att öka både befintliga och nya kunders 
varumärkeslojalitet till företaget.  

 
Metod: En kvalitativ ansats har använts där tre dagligvaruföretag, Coop, 

Hemköp och City Gross har intervjuats. Tre intervjuer har även 
skett med experter inom ämnet, sociala medier. 

 
Teoretiskt perspektiv:  Teorikapitlet innehåller teorier kring ämnena varumärke, 

märkeslojalitet, kommunikation, Internet, sociala medier och 
Facebook. Ytterligare information har även samlats in med 
intervjuer med tre experter inom sociala medier för att styrka 
teorierna kring sociala medier. 

 
Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs för de intervjuer som genomförts med 

respektive dagligvaruföretag. 
 
Slutsats: Studien visar att svenska dagligvaruföretag idag inte använder sig 

av Facebook i dess fulla kapacitet. Genom att använda sig av en 
kombination av grupper, sidor, applikationer och event kan företag 
stärka sina kunders varumärkeslojalitet. Det handlar om att 
använda dessa olika verktyg för att skapa en relation med kunden 
och en kanal för dialog. Kan företaget sedan besvara kundens 
frågor och funderingar på ett bra och snabbt sätt genom denna nya 
mediekanal kan en långvarig relation skapas mellan kunden och 
företaget som i sin tur leder till varumärkeslojalitet hos kunden. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Title:  Facebook with your costumers - A study in how Swedish grocery 

chains can strengthen their costumers brand loyalty through social 
media 

 
Authors:  Carolina Bengtsson & Sophie Claesson 
 
Advisor:  Christine Tidåsen 
 
Level:  Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2010 
 
Keywords:  Social media, Facebook, Communities, Brand loyalty, 

Communication 
 
Question: How can Swedish grocery chains use social media to strengthen 

their costumers brand loyalty? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to come up with concrete suggestions 

how Swedish grocery chains can work with Facebook in their 
marketing to increase both existing and potential costumers brand 
loyalty towards the company.  

 
Method: We have used a qualitative research method, where three grocery 

chains, Hemköp, Coop and City Gross have been interviewed. We 
have also done three interviews with experts within the area of 
social media. 

 
Theoretical framework: This section contains theories concerning following subjects: 

brand, brand loyalty, communication, Internet, social media and 
Facebook. Further information has been collected through 
interviews with three experts in social media marketing to 
strengthen the theories concerning social media. 

 
Empirical framework:  The empirical framework presents the interviews that have been 

made with each of the grocery chains. 
 
Conclusion:  The study has shown that Swedish grocery chains at the moment 

are not using the full potential of Facebook. By using a 
combination of groups, pages, applications and events the 
companies can strengthen their customers brand loyalty. It is all 
about using the available Facebooktools to create a relationship 
and a dialog with the costumers. If the company is able to answer 
the questions and thoughts of the customer in a quick and good 
way a long term relationship can be created. This long term 
relationship between the customer and the company will open up 
for brand loyalty.  
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1 INLEDNING 
2008 såldes i Sverige livsmedel och dryck för cirka 206 miljarder kronor (Wadman, 2009). 
Det vill säga stora intäkter för de företag som är aktiva på marknaden att kämpa om. Den 

svenska livsmedelsmarknaden kännetecknas av några få, stora aktörer. Att hitta nya sätt att 
marknadsföra sig är viktigt för att behålla en ledande position på marknaden. Denna 

avhandling har till syfte att ge dessa företag en inblick i hur ett steg i denna riktning kan se 
ut. Ett steg där sociala medier används för att stärka företagets största tillgång, kundernas 

lojalitet till deras varumärke. 
 
1.1 Varumärket 
Ett varumärke kan ha flera olika kännetecken som gör att konsumenten kan identifiera 
varumärket. Kännetecken kan vara i form av en symbol, ett namn, en form, en figur, ett ljud, 
en doft, ett mönster eller en färg. Kännetecknet skall vara särskiljande och förmedla det som 
företaget vill förmedla med varumärket. (Treffner & David, 2001) Konsumenten använder 
varumärket som en ursprungskälla för produkten. Varumärket är till för att skydda både 
företaget och kunden från  konkurrerande företag med snarlika produkter. Det skyddar dem 
genom sin särskiljande förmåga då varumärket står för något särskilt. (Aaker , 1991) 
 
1.1.1 Varumärkets betydelse  
Varumärket har allt större betydelse i vårt konkurrenskraftiga samhälle och hjälper 
konsumenten att skilja på liknande produkter. Det förmedlar ett budskap vilket till stor del 
påverkar konsumenten när den gör sitt slutgiltiga val inför ett köp. (Treffner & David, 2001) 
En del människor känner så starkt för ett visst varumärke att de aldrig kommer att välja ett 
annat. En studie gjord av Boston Consulting Group visade att av marknadsledarna i 30 olika 
produktkategorier var 27 stycken av de, som idag är nummer ett även de som var 
marknadsledare år 1930. (Solomon, Bamossy, Sören, & Hogg, 2006) Studien visar att starka 
varumärken överlever produktlivscyklar och påverkas inte av att vissa produkter tillkommer 
och att andra försvinner. Därför gäller det för företag att inte bara utveckla och bygga upp 
varumärken utan forsätta att vårda dem så att konsumenterna väljer just deras varumärke även 
i framtiden. Det är viktigt att skapa ett så starkt mervärde för konsumenten att de väljer 
företagets varumärke framför konkurrenternas även nästa gång de handlar. Märkeslojala 
kunder är en stor bidragande orsak till ett företags framgång. (Melin 2008) Kunderna köper 
inte längre den produkt de tycker är eller smakar bäst. De köper det varumärke eller 
förpackning som tilltalar dem mest. Undersökningar som gjorts beträffande preferenser 
mellan Pepsi Cola och Coca-cola visade att då konsumenten inte visste vilken Cola som var 
vilken föredrog en stor majoritet Pepsi. Men när de sedan exponerades för varumärket valde 
konsumenterna Coca-cola med en lika stor majoritet. Undersökningens resultat visade att 
varumärket hade stor betydelse för konsumenterna även då det gäller dagligvaror. (de 
Chernatony & McDonald, 1992) 
 

1.1.2 Lojalitet 
Det finns många synonymer till begreppet lojal som ger oss en bredare uppfattning om vad 
det innebär. Hängiven, trofast, pålitlig, tillförlitlig, beständig, laglydig, engagerad, 
förpliktigad, tillgiven, ståndaktig, orubblig, solidarisk är bara några av dem. Alla har något 
gemensamt och det innebär att personen har någon slags vilja. Personens vilja skall sedan 
rikta sig mot ett objekt, till exempel ett varumärke. Mellan personen och objektet uppstår ett 
förhållande som består över tiden, detta är lojalitet. (Söderlund 2001) 
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Märkeslojalitet innebär att konsumenten gör regelbundna återköp av produkter med 
varumärket och även har en positiv attityd till det. Köp av varumärket blir en vana och 
kunden känner en känslomässig relation till produkten och företaget. Den är engagerad och 
förespråkar gärna sitt val av varumärke. (Solomon et al., 2006) Varumärkeslojaliteten är ett 
mått på hur stark relation kunden har till varumärket och därmed även hur benägen kunden är 
att forsätta använda den eller byta till ett annat märke. Ju mer lojal en kund är desto mindre 
behöver märkesinnehavaren oroa sig för att kunden skall byta till konkurrerande varumärken. 
(Aaker, 1991)  
 
För att få lojala kunder krävs det att företaget lyckas förmedla ett budskap som gör att 
kunderna väljer just deras företag framför ett annat. För att lyckas med att förmedla detta 
unika budskap behöver företaget nå ut till sina kunder genom olika kommunikationskanaler. 
(Aaker, 1991)   
 
1.1.3 Kommunikation  
Värde skapas i varumärket genom att det lever upp till de förväntningar som det 
kommunicerar ut. (Treffner & David, 2001)  
 
 
Sender     Encoding                   Message       Decoding  Receiver 

    Media 
 

  Noise 
 

          Feeedback  Response 
 
Figur 1.1 Elements in the communication process (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 
2005, s.729) 
 
Kommunikationsmodellen består av en sändare som skickar ett meddelande till mottagaren. 
Den första fasen är inkodning av meddelandet som sedan går genom olika kanaler och media 
där det kan uppstå störningar och brus. Därefter behöver meddelandet avkodas av mottagaren. 
Mottagaren kan därefter ge återkoppling och feedback till sändaren. Det är viktigt att 
budskapet är detsamma genom hela processen. Detta kan däremot vara svårt i och med 
störningarna och bruset. (Kotler et al., 2005) Det gäller för företagen att hitta vägar där de 
tränger igenom bruset och når kunden. 
 
Kapferer (1999) anser att det är viktigt att investera i kommunikation för att kunna informera 
konsumenten om vad som skiljer företagets varumärke från andras varumärken. Konsumenten 
måste känna att varumärket är trovärdigt och att det bidrar med en känsla eller speciell och 
särskiljande egenskap. Det är en viktig förutsättning att kommunikationen, det vill säga all 
marknadsföring, är riktad åt samma håll och har samma innebörd. Detta måste vara både 
långsiktigt och över de olika mediegränserna. (Håkansson, 2004) Den digitala ålderns 
explosion som kom under början av 2000-talet gjorde att alltfler företag såg vikten av att 
befinna sig på ännu fler medier än de traditionella. Internet blev under denna tid det nya och 
moderna sättet att hänga med i konsumenternas nya liv. (Kotler et al, 2005) 
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1.1.4 Internet 
Att använda Internet i sin marknadsföring handlar om att ta tillvara på den digitala teknologin 
för att nå företagets marknadsföringsmål (Chaffey, Mayer, Johnston, & Ellis-Chadwick, 
2006). Uggla (2003) anser att Internet är en bra kanal och medium för att bygga upp 
associationer kring varumärken. Det ger även företag en möjlighet att bygga upp en känsla av 
gemenskap för konsumenten där han/hon kan känna tillhörighet. Internet ger människor en 
möjlighet att genom olika nätverk interagera med varandra. De kan trots ett geografiskt 
avstånd vara nära varandra och skapa relationer via Internet. (Marking & Nordlöv, 1997; 
Allen, Kania, & Yaeckel, 2001) Uggla (2003) anser att Internet kan vara en fördel för mindre 
företag att konkurrera med de stora varumärkena. Det är viktigt att fortsätta arbeta med 
organisationen av varumärken och inte bara uppbyggnaden eftersom Internet möjliggör det 
för konkurrenterna att själva hitta information och spionera på konkurrenternas varumärken 
(Uggla, 2003).  
 
En fördel med Internet är att företag enklare kan skapa en interaktion med kunden. Kunden 
kan även själv välja om den vill ta del av information genom att trycka på olika budskap eller 
gå med i olika grupper. Varumärkslojalitet handlar om att skapa relationer till kunden, på 
Internet kan företag både inleda, vårda och vidareutveckla relationer. Fördelen med 
communities det vill säga digitala forum, är att konsumenterna har gemensamma intressen. 
De kan själva diskutera med varandra och dela med sig av sina erfarenheter av produkter. 
(Marking & Nordlöv, 1997; Chaffey et al., 2006) 
 

1.1.5 Sociala medier 
Social medier är enkelt uttryckt allt som använder Internet för att underlätta konversationer. 
Det handlar om att ge människor chansen att sprida sina tankar, åsikter och expertis på en 
global nivå. (Solis & Breakenridge, 2009; Breakenridge, 2008) Att använda sig av sociala 
medier handlar om att lyssna på sina kunder och i gengäld få dem att engagera sig 
(Breakenridge, 2008). Många brukar kalla social medier för den nya marknadsföringen. Det 
handlar numera om att komma tillbaka till den traditionella tvåvägskommunikationen där 
konsumenterna har möjlighet att uttrycka sin åsikt tillbaka istället för att enbart mötas av 
påtryckande försäljningsmetoder. (Solis & Breakenridge, 2009) De flesta personer bestämmer 
vad som är bäst för dem själva genom att ta reda på vad andra personer tycker är bäst. De två 
största källorna för att ta detta beslut sker genom media och word of mouth. (Ries & Ries, 
2002) Word of mouth sägs även har omvandlats till det allt större begreppet world of mouth. 
En sak som sägs vänner emellan sprids idag mycket snabbare och till en vidare publik än vad 
det gjorde innan Internets tid och innan de sociala mediernas födelse. (Qualman, 2009) 
 
Siffror visar att det tog radio 38 år att nå 50 miljoner användare. Samma antal användare tog 
TV 13 år, Internet 4 år och Ipod 3 år. Facebook däremot nådde 100 miljoner användare på 
mindre än 9 månader. Det sägs att om Facebook skulle vara ett land så skulle det vara det 
fjärde största i världen. (Social Media Revolution, 2009) Det delas mer än 25 miljarder 
”pieces of content” (web-länkar, statusuppdateringar, blogguppdateringar, foton och så 
vidare) på Facebook varje månad (Press Room: Statistics, 2010). Det snabbast växande 
segmentet sägs vara kvinnor i åldrarna 55-65 år. (Social Media Revolution, 2009) 
 
Hela 80 % av de amerikanska företagen använder LinkedIn som sin primärkälla när de skall 
nyanställa. Den näst största sökmotorn i världen är YouTube med över 100 miljoner videor. 
Dell använde Twitter för att sälja datorer till ett värde av 3 miljoner USD. (Social Media 
Revolution, 2009) På mindre än tre år har sociala medier blivit den mest populära aktiviteten 
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på Internet. Det är första gången i Internets historia som pornografi har blivit utslaget som den 
populäraste aktiviteten. Något som inte ens sökmotorerna har varit starka och kapabla nog till 
att göra. (Qualman, 2009) Siffror visar att sociala medier växer och blir allt större. Det är den 
snabbast växande medieformen och forskare förutspår att sociala medier kommer bli den 
största ekonomiska händelsen sedan den industriella revolutionen. (Social Media Revolution, 
2009)  
 
Nyheter är en viktig del i vår vardag. Vi följer inte enbart utrikes, inrikes och politiska nyheter 
längre. Idagens samhälle har ordet fått en helt ny innebörd. Utöver de traditionella nyheterna 
vill vi också få redan på bland annat vad som är inne respektive ute inom områden så som 
bland annat mode och elektronik. Dessa nyheter vill vi skall kunna nå oss på samma sätt som 
de traditionella. Det vill säga vi vill inte behöva söka upp informationen utan få den tilldelad 
till oss direkt. Detta har lett till att nylanseringar inte längre är begränsade till journalister, 
bloggare och analytiker. Företag sänder idag ut sina nylanseringar direkt till konsumenterna 
genom sociala medier och med Internets hjälp. Det är detta som gjort att konsumenten själv 
använder sig av informationen som hjälp i sin beslutsfattande process. Människor idag förlitar 
sig på nyhetsreleaser som en direkt källa till information. En intressant fakta är att SMR 
(sociala medie releaser) räknas tillsammans med Webb video och VNR (video nyhetsreleaser) 
som ett av de största genombrotten i den 100 åriga nyhetsreleasens historia. (Solis & 
Breakenridge, 2009) Det vill säga en intressant mediekanal för företag att adaptera i sitt 
marknadsföringsarbete och därmed i varumärkesarbetet.  
 
De svenska dagligvaruföretagen får varje år dela på ca 206 miljarder kronor i inkomster 
enbart från livsmedel och drycker. Till detta kommer sedan stora belopp i försäljning av 
kemtekniska produkter och andra icke ätbara produkter som konsumenter idag kan hitta i sin 
närmsta dagligvarubutik (Wadman, 2009). Det finns få stora aktörer inom den svenska 
dagligvarumarknaden, dessa är ICA, Hemköp, Willys, Coop och City Gross. Detta gör att det 
är viktigt för de företag som är aktiva på marknaden att lyckas binda kunder till sig och sitt 
varumärke.  
 
 

1.2 Sociala mediers inverkan på kundlojaliteten 
Varumärket ger konsumenten en uppfattning om produkten innan den ens har provat den. 
Konsumenten behöver aldrig ens ha provat produkten men kan ändå ha en stark åsikt om den, 
en stor del av denna uppfattning grundar sig på uppfattningen om varumärket. Företagen 
måste arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke i konsumentens medvetande. Att behålla 
en kund kostar 5 till 10 gånger mindre än att attrahera en ny kund vilket tydligt visar att 
märkeslojala kunder är en bidragande orsak till företags framgång. (Kapferer 1999) Det är 
därför av stor vikt att företag arbetar med att göra sina kunder märkeslojala. De måste arbeta 
med kunden och skapa en dialog för att veta vad han/hon vill ha. Nya kommunikationsvägar 
som sociala medier gör det möjligt för företag att ha den dialogen med sina kunder. 
 
Att sociala medier är ett stort fenomen i dessa tider är inget som kan undgå den aktiva 
Internetanvändaren. Många företag har redan förstått vikten av att hänga med i de sociala 
medierna och sett chansen till gratis marknadsföringsmöjligheter. Ofta är det teknik- och 
modeföretag som möter en i den digitala världen. Att mötas av marknadsföring och 
information från dagligvaruföretag i de olika sociala medierna är ovanligt. Vissa svenska 
dagligvaruföretag har så smått börja prova på att marknadsföra sig i dessa medier, men långt 
ifrån alla gör det och långt ifrån de sociala mediernas fulla kapacitet utnyttjas. Det är viktigt 
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för företag att kommunicera genom olika medier för att få konsumenten intresserad av 
varumärket och för att bygga upp en relation till dem som i sin tur kan mynna ut i 
märkeslojalitet (Håkansson, 2004). Genom att använda sig av nya kommunikationsvägar som 
sociala medier kan företag nå kunder på en ny nivå som betyder alltmer för dagens 
konsument, det vill säga Internet.  
 
I mars 2009 fanns det över 2 miljoner Facebookanvändare i Sverige (Burcher, 2009). Det vill 
säga en möjlighet för företag att nå 2 miljoner konsumenter/blivande konsumenter helt gratis. 
Hur kommer det sig att inte fler företag inom den svenska dagligvaruhandeln har sett denna 
möjlighet. Den resterande delen av detaljhandeln hakade på trenden redan i början. Vad skulle 
kunna hända om dagligvaruföretagen utnyttjade möjligheten av att marknadsföra sig genom 
denna mediekanal? Går det att öka och stärka sina kunders varumärkeslojalitet genom att vara 
aktiv i de sociala medierna? Kan konsumenterna bli en del av företaget genom att företaget 
blir en del av deras värld, den elektroniska communityvärlden?  
 
 

1.3 Problemformulering  
Hur kan svenska dagligvaruföretag använda sig av sociala medier för att stärka sina kunders 
varumärkeslojalitet? 
 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få fram konkreta förslag på hur svenska daglivaruföretag kan 
arbeta med Facebook i sin marknadsföring för att öka både befintliga och nya kunders 
varumärkeslojalitet till företaget.  
 
 

1.5 Avgränsning 
Avhandlingen är begränsad till att endast undersöka dagligvaruföretag ägda av svenska bolag. 
Vidare har ytterligare en avgränsning gjorts till att undersöka hur Facebook som socialt 
medium kan användas av företag.  
 
 

1.6 Centrala begrepp 
Sociala medier - är enkelt uttryckt allt som använder Internet för att underlätta 
konversationer. Det är en digital teknologi som tillåter information att spridas snabbare och på 
en global nivå. 
 
Facebook - är idag det sociala medium med flest antal användare World Wide.  
 
Community - är ett nätverk/nätverksplats där människor möts och interagerar med varandra. 
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1.7 Dispositionsmall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.2 Uppsatsens dispositionsmall  
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I inledningen presenteras en 
bakgrundsbeskrivning till vår uppsats som har till 
syfte att ge en förståelse om ämnet. Sedan följer 
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problemformulering. 

I metoden ger vi en djupare inblick i hur vi har 
tänkt och resonerat kring våra val. Vilka 
tillvägagångssätt vi använt och kritik till dessa 
metoder. 

Analysen presenterar kopplingar mellan teori, 
experternas utlåtanden och insamlad empiri.  

Kapitlet har till syfte att presentera den insamlade 
empirin från våra tre intervjuobjekt. 

Kapitlet presenterar uttalanden från experter 
inom området. 

Den teoretiska referensramen bygger på teorier vi 
använt oss av för att kunna analysera vårt 
empiriska material.  

Kapitel 5 
Empiri 

Kapitlet summerar analysens 
diskussionsområden, besvarar uppsatsens 
problemformulering och syfte samt ger förslag till 
fortsatt forskning och rekommendationer till 
företagen. 
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2 METOD 
I detta kapitel redogör vi för hur vi gick tillväga för att samla in empiri och teori, vilka val 

vi gjorde och varför. 
 

2.1 Ämnesval 
Sociala medier är något som vi har daglig kontakt med och tyckte därför det var ett intressant 
fenomen att titta närmare på. Varumärkeslära är också något som ligger oss varmt om hjärtat 
och just kombinationen av hur varumärkeslojalitet kan byggas upp med nya medier såg vi 
som en spännande utgångspunkt för vår uppsats. Att vi valde dagligvaruföretag grundade sig i 
att de idag i väldigt liten utsträckning använder sig av sociala medier. En matvarubutik är 
också något som alla människor har kontakt med nästan dagligen. Just att studera 
varumärkeslojaliteten hos dagligvaruföretag är ytterligare en intressant aspekt eftersom de 
varor som säljs brukar klassas som lågengagerande. Några av de största dagligvarubutiker vi 
har i Sverige är ICA, Hemköp, Willys, Coop och City Gross och vi ville därför ha med dessa 
företag i vår undersökning. 
 
 

2.2Metodval 
Då vi hade till syfte att undersöka hur svenska dagligvaruföretag idag arbetar med sociala 
medier och hur deras framtida mål gällande varumärkeslojalitet ser ut så föll vårt val på en 
kvalitativ ansats. En kvalitativ uppsats innebär att informationen samlas in i ord istället för i 
siffror. Det brukar sägas att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst då syftet är att gå mer på 
djupet med få informationskällor, vilket var vårt fall. (Jacobsen, 2007) 
 
2.2.1 Kvalitativ ansats 
Vi ville undersöka hur dagligvaruföretag kan använda sig av sociala medier för att stärka sina 
kunders varumärkeslojalitet. Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville gå mer på djupet 
och få fram ny information kring vad företag tänker om sociala medier och hur de förhåller 
sig till dem. Vi valde en deduktiv ansats eftersom vi anser att det gav oss möjligheten att 
genom teorier först skapa förståelse och kunskaper kring ämnet sociala medier och 
varumärkeslojalitet för att sedan samla information om hur företagen ser på fenomenet. 
Genom en kvalitativ metod kunde vi analysera empirin efterhand och fortsätta samla 
information tills vi ansåg att området var mättat. (Jacobsen, 2007) 
 
 

2.3 Källor 
Denna avhandling bygger på källor inom varumärke, kommunikation, Internet, sociala 
medier, Facebook och svenska dagligvaruföretag (Hemköp, Coop, ICA och City Gross). 
Källorna finns i form av böcker, artiklar, vetenskapliga artiklar, webbsidor, bloggar, statistik 
och intervjuer. All teori i denna avhandling bygger på källor ifrån böcker, artiklar, 
vetenskapliga artiklar och statistik. Varför vi valde att bygga vår avhandling utifrån teorier i 
varumärke och kommunikation var för att vi ansåg att det är detta som ligger till grund för att 
ett företag skall lyckas uppnå kundlojalitet. För att skapa fler nöjda och återkommande kunder 
gäller det för företaget att kunna förmedla ett mervärde till kunden som konkurrerar med 
företagets konkurrenter. Första steget för företaget bör därför bli att bygga upp en bas för vad 
företaget vill förmedla genom sociala medier. Det gäller att vara konkret och konsekvent i det 
företaget förmedlar ut. Att ha kunskap om varumärke, varumärkesuppbyggande och 
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kommunikation blir därför en grund för att kunna ta steget vidare och utnyttja de sociala 
medierna effektivt.  
 
2.3.1 Experter 
Social medier är ett relativt nytt område vilket gjorde att det var svårt att få tillräckligt med 
teori kring ämnet. För att kunna besvara vår problemformulering valde vi att göra intervjuer 
med personer med expertkunskap inom sociala medier och personer som dagligen arbetar 
med denna medieform. Vi intervjuade tre personer som alla arbetade med sociala medier. Vi 
anser att det gav en större trovärdighet då vi fick den senaste informationen inom området. En 
annan anledning till varför vi valde att inkludera våra intervjuer i teorin var att vi inte ansåg 
att det fanns tillräckligt många källor kring ämnet för att kunna mätta kunskapsområdet. 
 
2010-04-21 gjordes vår första intervju. Denna på mediebyrån Starcoms kontor i Malmö. 
Intervjuobjektet var digital specialisten Monica Valdes som dagligen arbetar med sociala 
medier. Intervjuaren var Sophie Claesson. Kontakten med Monica Valdes togs eftersom 
Claesson hade gjort sin praktik på Starcom. Intervjun skedde öga mot öga eftersom vi kände 
att vi hade lite information om sociala medier och därmed ville göra intervjun som en dialog. 
Enligt Jacobsen (2007) är det en fördel att använda sig av personliga intervjuer då intervjun 
förs mer som en dialog mellan intervjuobjektet och intervjuaren. 
 
2010-04-26 gjordes den andra intervjun. Denna med Paul Brown som arbetar som konsult 
inom försäljning och sociala medier och är ägare till konsultbyrån Spectrum Sales Training i 
Bristol, England. Intervjun ägde rum på organisationen Noak´s Ark Trust kontor i Worcester, 
England där Carolina Bengtsson genomförde sin praktik. Det var genom praktiken som 
Bengtsson kom i kontakt med Paul Brown då han var intagen som externa konsult för att 
stötta henne i arbetet med att bygga upp sociala medier i organisationen. Intervjun 
genomfördes av Bengtsson som även översatte den till svenska. 
 
2010-04-27 mailade vi vår intervjuguide till vårt tredje intervjuobjekt, Emre Grüler, eftersom 
han inte hade tid att ställa upp på en telefonintervju. Emre Grüler är grundare och VD för 
Africa’s Potential, en organisation som använder sociala medier i sin marknadsföring. Vi fick 
kontakt med Gürler via vår handledare Christine Tidåsen som tidigare hade haft Gürler som 
student. Vi hade tänkt oss en telefonintervju eftersom avståndet mellan honom och var vi 
befann oss var långt. Detta var inte möjligt då Gürler inte hade tid. Vi kände dock att vi hade 
fått mycket information av våra andra två intervjuobjekt och därmed var inte en dialog lika 
nödvändig. 2010-04-29 fick vi svar från Gürler. De svar han gav inom kunskapsområdet 
stämde överens med vad våra tidigare intervjuobjekt hade sagt och därmed avstod vi från att 
intervjua fler personer eftersom vi kände att området var mättat. 
 
2.3.2 Bloggar och webbsidor 
Inom sociala medier finns det i dagsläget inte mycket publicerat. Vi valde därför att 
komplettera de artiklar och böcker som fanns med trovärdiga bloggar och webbsidor för att nå 
en djupare förståelse kring ämnet. Syftet med vår avhandling var att kunna ge konkreta tips 
till svenska dagligvaruföretag om hur de kan utnyttja de sociala medierna i sin 
marknadsföring. Trots att det inte finns speciellt mycket publicerat om sociala medier är det 
ett relativt brett ämne. För att göra våra tips mer konkreta och applicerbara valde vi att 
fokusera oss kring hur Facebook kunde användas för att skapa varumärkeslojalitet hos 
konsumenterna. Det var pågrund av detta val som vi valde att fokusera på böcker som 
övergripande tog upp ämnet sociala medier och grundligt tog upp ämnet Facebook. De böcker 
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som vi använt för att beskriva sociala medier är böcker tagna ur området, public relations. 
Detta val är gjort därför att det är inom detta ämnesområde som flest böcker inom området 
finns och också inom detta område som man först förstod vikten av att utnyttja denna nya 
marknadsföringskanal. Vi ansåg att vi genom vårt val har utgått ifrån den sociala media 
marknadsföringens födelseplats, public relations.  
 
Avhandlingen innehåller även en del litteratur som tar upp Internet som en teoretisk grund. 
Varför vi valt att inleda vårt sociala media kapitel med en introduktion till den digitala 
revolutionen, Internet, är därför att vi anser att utan Internets uppkomst och framgång så hade 
aldrig fenomenet sociala medier uppkommit.  
 
 

2.4 Datainsamling, empiri 
Vår datainsamling består av primärdata i form av intervjuer och sekundärdata som bygger på 
information från företagens hemsidor.  
 

2.4.1 Primärdata 
Primärdata samlades in genom telefonintervjuer med svenska dagligvaruföretag. 
Intervjupersonerna arbetade med marknadsföring eller kommunikation på företagen. De 
kontaktades av oss via telefon där vi förklarade vårt syfte med intervjun. Tre av de fem 
företag vi kontaktade valde att ställa upp på en intervju. Intervjun styrdes med hjälp av en 
intervjuguide med frågor som vi använde som riktlinjer vilket gjorde att vi kunde ställa 
kompletterande frågor som behövdes för att få relevant information, beroende på vad 
intervjupersonen svarade. 
 
2010-05-04 gjordes den första intervjun för vårt empirikapitel med Robin Martinsson som 
arbetar som webbansvarig och webbredaktör på City Gross. Intervjun gjorde via telefon detta 
för att det är kostnadsbesparande men också för att vi inte ansåg att huruvida intervjun var via 
telefon eller ansikte mot ansikte hade någon större betydelse med tanke på vårt ämne. Vi är 
medvetna om att en telefonintervju inte är lika personlig som en intervju som utförs ansikte 
mot ansikte. Dock är en sådan intervju främst viktig när undersökaren vill skapa ett förtroende 
med intervjupersonen och det är känsligt ämne som behandlas. (Jacobsen, 2007) Vi ansåg att 
de frågor vi ställde inte var av en sådan känslig natur, eftersom de rörde uppgifter om deras 
organisation som är offentlig, att ett särskilt förtroende inte behövde byggas upp. Intervjun 
gjordes av Sophie Clasesson. Vi ser inget negativt i att endast en av oss gjorde intervjun då vi 
hade en intervjuguide och på det sättet ställdes samma frågor och intervjun fick samma 
struktur oavsett vem av oss som intervjuade. 
 
2010-05-14 gjordes den andra intervjun med Elisabet Green- Karlsson som arbetar som 
marknadschef på Hemköp. Intervjun gjordes även denna via telefon och den gjordes utav 
Carolina Bengtsson. Valet av telefonintervju grundar sig i att detta var för Green- Karlsson 
det smidigaste valet. 
  
2010-05-17 gjordes den tredje intervjun med Magnus Nelin som arbetar som presschef för 
Coop och KF. Även denna intervju genomfördes via telefon och av Carolina Bengtsson. 
Telefonintervju gjordes även här på begäran av Nelin.  
 
Harriet Tiderman Säfwenberg arbetar som projektledare för webben på ICA. När vi 
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kontaktade henne informerade hon oss om att ICA i dagsläget inte använder sociala medier i 
sin marknadsföring och att frågorna i intervjuguiden var för stora för att hon skulle kunna 
svara på dem. Hon hänvisade oss till marknadschefen Magnus Wikner som vi försökte få tag 
på i fyra veckor utan framgång. Under tiden försökte vi även få tag i Wikners assistent, Linda 
Lager, vilket vi inte heller lyckades med. Detta ledde till att vi inte fick någon intervju med en 
representant för ICA. Thomas Kusoffsky, marknadschef på Willys hade inte heller möjlighet 
att delta i en intervju pågrund av undersökningens omfattning. 
 
2.4.2 Sekundärdata 
Vi använde oss även av sekundärdata i form av information från dagligvaruföretagens 
hemsidor. Vi anser att den informationen är pålitlig eftersom den används som 
profileringsverktyg av företagen och visar deras identitet och påverkar deras image. Vi kunde 
även med hjälp av intervjun säkerställa att informationen var relevant genom att ställa frågor 
om den information vi hittat. Det gav oss även en god förkunskap om företaget och dess 
vision och mål vilket vi ansåg var en viktig del i hur de bygger upp sitt varumärke.  
 
 

2.5 Analysmetod 
För att kunna utföra vår analys på bästa sätt valde vi att skriva samman våra intervjuer med 
både företagsrepresentanterna och med experterna. Anledningen var att vi ansåg att det blev 
lättare att finna samband mellan de respektive gruppernas åsikter redan i empiri och 
teorikapitlet vilket sedan skulle underlätta när vi skrev vårt analyskapitel. För att förtydliga 
innehållet i empirin för dig som läsare har vi valt att bifoga alla sammanställningar av våra 
intervjuer längst bak i detta dokument. Vi gjorde även en sammanfattning av teorin i slutet av 
teorikapitlet för att få en naturlig brygga över till analysen.   
 
 

2.6 Validitet & Reliabilitet 
Vi anser att vår uppsats är tillförlitlig då vi intervjuat tre av de ledande företagen inom svensk 
dagligvaruhandel. Tre företag ägda av tre olika bolag. Dessa intervjuer har utförts på ett sätt 
som gett oss en möjlighet att föra en dialog med dem och därmed har vi kunnat få fram mer 
information än om vi genomfört intervjuerna via mail. För att ytterligare öka vår studies 
trovärdighet har vi i ett eget kapitel redovisat för vad experter inom sociala medier anser och 
på så sätt fått mer kunskap eftersom den kunskap som redan finns om sociala medier är 
bristfällig då det är ett ämne som är relativt nytt. Vi anser att vår uppsats är relevant eftersom 
den bidrar till information om ett nytt ämne där det idag inte finns många teorier. Vidare är 
det ett område som hela tiden växer vilket innebär att ny kunskap behövs för att företag skall 
kunna utnyttja sociala medier till dess fulla potential. 
 
 

2.7 Kritik 
Den främsta kritiken mot vår uppsats anser vi vara att vi inte fick någon intervju med ICA, 
som är den största aktören på den svenska dagligvarumarknaden. En intervju med ICA anser 
vi hade ökat vår uppsats tillförlitlighet ytterligare. Dock fick vi kännedom av Harriet Tideman 
Säfwenberg som arbetar med ICA.se att de inte alls använder sig av sociala medier i 
dagsläget. Vi anser därför att vi inte gått miste om någon kunskap om hur de arbetar med 
sociala medier utan främst hur de arbetar med sitt varumärke och olika kommunikationsvägar.  
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3 TEORI 
I detta kapitel redovisar vi de teorier som legat till grund för vår avhandling. De teorier vi 
använt oss av är inom områdena varumärke, märkeslojalitet, kommunikation, Internet, 

sociala medier och Facebook. 
 

3.1 Varumärket fyller ett behov 
Enligt Melin (2008) köper konsumenten en märkesprodukt som består av två delar, produkten 
och varumärket. De är sammankopplade med varandra men varumärket är det som består över 
tiden och kan därför ha en betydande roll för ett företag när de vill skapa ett långvarigt 
förhållande med konsumenten. För att bygga upp ett starkt varumärke måste det värde 
konsumenten får vara relevant. Det måste finnas ett behov för produkten. (Håkansson, 2004)   
 
Behovet kan enligt Treffner och David (2001) delas in i fyra kategorier: funktion, social 
tillhörighet, mental tillhörighet och ideella behov. Funktion innebär att det skall finnas en 
användning för produkten. Social tillhörighet grundar sig i att konsumenten vill känna en 
gemenskap med andra och kan därför välja ett visst varumärke som står för denna 
gemenskapen. (Treffner & David, 2001) Melin (2008) anser att varumärket säger något om 
användarens personlighet och att det kan bidra till ett köp av en viss produkt om konsumenten 
vill uppfattas på ett visst sätt. På senare tid används kopplingen mellan varumärkets image 
och konsumentens personlighet alltmer vid marknadsföring av dagligvaror (Melin, 2008). 
Egen tillfredsställelse liknar Treffner och David (2001) med att konsumenten vill unna sig 
något och därför ser det som något speciellt just för den själv. Det ideella behovet är något 
som har blivit mer uppmärksammat på senare tid, det kan till exempel handla om att 
konsumenten väljer ett visst varumärke för att det är miljövänligt eller väljer bort ett annat 
eftersom det inte ter sig etiskt. Om ett företag lyckas förmedla detta budskap på det sätt 
konsumenten vill ha det, desto större chans är det att konsumenten väljer just det företagets 
märkesprodukt och fortsätter välja det i framtiden. Melin (2008) anser att varumärket kan 
fungera som riskreducerare vilket innebär att när kunden känner till varumärket är risken med 
att köpa produkten mindre än om det är ett okänt varumärke. Kapferer (1999) anser att varje 
gång det är något vi stoppar i oss så innebär det en viss risk, därför är även matprodukter 
förknippade med en viss risk. Varumärket innebär att konsumenten slipper vara orolig för att 
det den stoppar i sig skall innebära någon risk. Det är därmed viktigt för företag att bygga upp 
sitt varumärke på ett sätt som fyller kundens behov. (Melin, 2008) 
 
 

3.2 Den varumärkesuppbyggande processen ur ett 
företagsperspektiv  
Melin (2008) beskriver i sin modell, den varumärkesuppbyggande processen, vilka faktorer 
företaget måste tänka på för att skapa varumärkeskapital. Varumärkeskapital är starkt 
förknippat med märkeslojalitet. Den strategiska varumärkesuppbyggande processen ur ett 
företagsperspektiv delas upp i sex olika steg. Först handlar det om att förmedla ett 
produktattribut, det vill säga några konkreta kännetecken hos produkten vars uppgift blir att 
förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenten. När företaget väl lyckats bygga upp ett 
funktionellt mervärde är det dags att gå vidare och skapa det emotionella mervärdet, här kallat 
märkesidentiteten. Då produktattribut är förhållandevis lätta att imitera så är det allt viktigare 
för företag att skapa en märkesidentitet som särskiljer företaget från dess konkurrenter. I 
märkesidentiteten försöker företag ofta förmedla vad varumärket står för, vad som ger det 
mening och vad som gör det unikt.  Efter att ha byggt upp produktattribut och märkesidentitet 
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Mervärde 

är det av vikt att konkretisera dessa till ett gemensamt kärnvärde. Ett kärnvärde bör 
representera produktens/företagets primära konkurrensfördelar. Detta då kärnvärdet är det 
som senare skall ligga till grund för varumärkets positionering och 
marknadskommunikationen av det. (Melin, 2008) 
 
När företaget väl har klart för sig vad det är de vill förmedla är det dags att positionera sig. 
Positioneringen i sig är en process där det gäller att försöka skaffa sig en specifik position i 
konsumenternas medvetande. Det är positionen i sig som skall ge upphov till 
märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. För att nå den aktuella position 
företaget önskar kan det vara av god hjälp att ta till marknadskommunikation. Med 
marknadskommunikation och då ofta reklam har företaget som mål att informera, övertyga 
och påminna konsumenterna om företaget/produktens konkurrensfördelar. (Melin, 2008) 
Något som är viktigt som märkesinnehavare att komma ihåg är att det inte är genom att lyckas 
bra med de fem nämnda stegen som gör företaget framgångsrikt. Det som är allra viktigaste 
och även sätter företaget på plats är om de kan uppehålla den interna märkeslojaliteten. 
(Melin, 2008) 
 
Internt     Externt  
(märkesinnehavarens perspektiv)  (konsumentens perspektiv) 
 
 
 
 Produktattribut    Engagemang 
 
 Märkesidentitet    Märkeskänslighet 
 
 Kärnvärde    Märkeskännedom 
            
                  Varumärkes-     
                  kapital                      
       
 Positionering    Märkesassociationer 
 
 Marknads- 

Kommunikation    
 
 Intern märkeslojalitet   Märkeslojalitet  
 
 
Figur 3.1 Den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 2008, s.208) 
 
 

3.3 Den varumärkesuppbyggande processen ur ett 
konsumentperspektiv 
För att få konsumenter att välja företagets varumärke måste företagen kunna förstå hur 
varumärket kan skapa betydelse och värde för konsumenten. Modellen ur ett 
konsumentperspektiv bygger på sex aspekter: engagemang, märkeskänslighet, 
märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet. (Melin, 2008) 
 
Engagemang är viktigt eftersom lågt engagemang inte brukar resultera i stark märkeslojalitet. 
Hur engagerad konsumenten är påverkar till vilken grad informationen tas in och då även hur 
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snabbt besluten kan tas. Dagligvaror brukar räknas som lågengagerade vilket innebär att 
marknadsföringen för dessa varor måste söka upp konsumenten. Engagemang skall resultera i 
att kunden blir mindre priskänslig och helst öka märkeskänsligheten. (Melin, 2008)  
 
Märkeskänslighet innebär att konsumenten till stor del grundar sina val av produkter på vilket 
varumärke den bär. Märkesinnehavaren vill alltid ha en så hög märkeslojalitet som möjligt. 
(Melin, 2008) Kapferer (1999) anser att märkesinnehavaren strävar efter hög märkeslojalitet, 
det skall kunna te sig så att om märkesprodukten inte är tillgänglig i en affär skall 
konsumenten välja att gå till en annan affär istället för att byta varumärke. Den kan grundas 
på låg eller hög märkeskänslighet. Låg märkeskänslighet innebär att konsumenten inte är 
särskilt lojal mot ett visst varumärke utan väljer utan speciella preferenser. En sådan 
konsument kan lätt välja ett annat varumärke om den ser fördelar med det, denna typ av 
lojalitet benämns som pseudolojalitet. Hög märkeskänslighet innebär att konsumenten är 
väldigt noga med vilket varumärke det är när denne väljer mellan olika produkter. En sådan 
konsument är mer benägen att vara lojal till ett varumärke över en längre tid och därför bör 
företag sträva efter att öka konsumenters märkeskänslighet. (Melin, 2008)  
  
Konsumenten måste ha kännedom om varumärket för att kunna ha med det i sitt val. 
Märkeskännedomen är det mest grundläggande eftersom det finns så många liknande 
produkter på marknaden. Genom att ha ett starkt varumärke som konsumenterna känner till 
hjälper märkesinnehavaren konsumenten att göra sitt val. Det är därför företag måste göra 
konsumenterna medvetna om att deras varumärken finns. Det räcker dock inte med att de 
endast skall känna till varumärket utan det spelar stor roll vad det är känt för. Detta leder in på 
märkesassociationer. Associationerna kring varumärket bör vara positiva för att konsumenten 
ens skall vilja prova produkten. Viktigt här är den upplevda kvaliteten vilket inte innebär 
samma som den faktiska kvaliteten. Viss marknadsföring kan till exempel förknippas med en 
hög kvalitet, detsamma gäller ett högt pris, konsumenten måste då känna att det den köper 
lever upp till det den trodde för att den skall bli lojal och fortsätta köpa märkesprodukten. 
(Melin 2008) 
  
Oftast har produkter samma bas, det är märkesproduktens mervärde som avgör konsumentens 
slutgiltiga val. Mervärdet är det som konsumenten känner att den får utöver själva produkten, 
detta mervärde kan vara både konkret och abstrakt. Att till exempel få en gratis service när du 
köper en bil eller ett extra batteri när du köper en mobil är ett konkret mervärde. Om 
konsumenten däremot känner att märkesprodukten ger den en särskild känsla, till exempel lyx 
om den köper en dyr väska eller säkerhet om den köper en Volvo så är detta ett abstrakt 
mervärde. (Melin, 2008) 
 
Den sjätte aspekten är märkeslojalitet som är kärnan av varumärkeskapitalet. (Melin, 2008) 
 
 
3.4 Märkeslojalitet 
Det finns många definitioner på vad märkeslojalitet innebär. Melin (2008) menar att de flesta 
definitioner grundar sig på att vissa kriterier skall uppfyllas och om dessa inte har uppnåtts är 
kunden inte märkeslojal. Den lägsta nivån är de konsumenter som inte alls är märkeslojala 
genom att de inte bryr sig vilket varumärke en produkt har. Den högsta nivån är de som 
känner starkt för varumärket och känner sig stolta över det och försvarar det om de hamnar i 
en situation där någon tvivlar på varumärket. (Melin, 2008) När konsumenten känner igen 
varumärket och skapar en relation till varumärket, bygger det på förtroende. Detta sker då 
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varumärket är klart och tydligt positionerat, vilket bidrar till att varumärket segmenteras. 
(Uggla, 2003) 
 
Aaker (1991) anser att märkeslojalitet är av stor vikt när konsumenten skall göra sitt köp för 
att kunna motivera att de inte skall välja konkurrerande produkter. Om kunderna köper 
produkten av andra orsaker än varumärket är förmodligen lojaliteten inte så hög (Aaker, 
1991). 
 
3.4.1 Varför är kunden lojal? 
Söderlund (2001) menar att det finns många faktorer till varför kunden blir lojal. En av dessa 
är att kunden är nöjd. Vilket innebär att kunden känner sig tillfredsställd med vad den har fått 
i förhållande till vad den gett, både ekonomisk men även psykologiskt. Nöjdheten innebär 
också att kunden väljer varumärket nästa gång den står inför ett liknande val eftersom den 
kommer ihåg att den var nöjd vid sitt förra köp. En nöjd kund behöver dock inte vara en lojal 
kund, det kan ske förändringar som gör att kunden väljer andra produkter. Det kan antingen 
vara att kundens behov förändras medan företagets erbjudande är oförändrat eller kan det vara 
tvärtom att kundens behov är oförändrat men företagets erbjudande förändras. (Söderlund, 
2001) 
 
Kapferer (1999) anser att ett varumärke inte kan vara starkt om det inte har trogna kunder. 
Sen början av 80-talet har detta faktum inneburit förändringar i hur företag marknadsför sig. 
Lojalitet och kundtillfredsställelse är av stor vikt för att varumärket skall vara starkt. Det 
kostar mer för ett företag att få nya kunder än att behålla de gamla. (Kapferer, 1999) Även 
Aaker (1991) anser att det är dyrare att få nya kunder än att vårda nuvarande relationer om 
kunderna är nöjda med varumärket. Det sätter dock en del press på företagen eftersom 
kunderna alltid vill ha tillgång till varumärket. Ett varumärke som kunden inte lätt kan köpa 
kan mista lojaliteten från kunderna eftersom själva kostnaden för sökandet av produkten kan 
vara den avgörande faktorn. (Kapferer, 1999) Att veta vilket varumärke den vill ha gör det 
enklare för konsumenten att hitta rätt bland den stora mängden likartade produkter. Detta 
innebär att konsumenten sparar både tid och pengar när han/hon hittar det varumärke som 
passar honom/henne bäst. (Melin, 2008) Även Uggla (2003) menar att varumärket bidrar till 
att konsumenten minskar sin sökprocess och även kostnaden i sökandet, samt hjälper 
konsumenten att snabbt hitta rätt bland alla produkter. Varumärket sparar helt enkelt tid. 
(Uggla, 2003) Kapferer (1999) anser därmed att det är en viktig faktor för ett företags 
framgång att bygga upp en stark relation med sina befintliga kunder för att få sina kunder att 
förbli lojala mot varumärket. Det är i dagens samhälle enormt viktigt eftersom det finns så 
många olika varumärken som konsumenterna kan välja mellan och använda som referens när 
de gör sitt köp. Enligt en studie gjord av företaget Bain spenderar ett hushåll 60 % av de totala 
månadsinköpen i dagligvaruhandeln och i den affär där de går oftast. 15 % i den butik där de 
går näst oftast och resterande i andra affärer. Lojala kunder spenderar oftast mer pengar i 
affären och denna summa ökar även med tiden. Kunderna blir mindre priskänsliga ju längre 
tiden går eftersom de känner tilltro för varumärket och rekommenderar gärna varumärket det 
vill säga affären för andra eftersom de har en positiv uppfattning om den, såkallad word-of-
mouth. (Kapferer, 1999) 
 
En kund kan vara mycket lojal, detta kallas hyperlojal. Hyperlojalitet uppstår främst mellan 
kunden och ett kommersiellt objekt, till exempel ett varumärke, där kunden gör upprepade val 
av varumärket och föredrar varumärket framför andra och därmed har svårt att vara utan det. 
(Kapferer, 1999) 
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3.4.1 Behålla lojala kunder 
Kapferer (1999) anser att det finns två olika saker som är viktiga för att behålla lojala kunder. 
Företaget får först och främst inte ge kunden någon anledning till att vara ”otrogen” mot 
varumärket och välja något annat. Det andra är att skapa en personlig relation med kunden. 
För att verka för den första punkten bör företaget vara lyhört och ta reda på vad som gör att 
kunder blir illojala, det vill säga att de väljer ett annat varumärke. Företaget måste ta klagomål 
på allvar och hela tiden arbeta för att förbättra och tillgodose kundernas behov. När det 
kommer till den andra punkten bör företaget se kunden inte bara som en kund utan som en 
person. Denna punkt blir alltmer viktigare vilket främst kan ses genom företags 
relationsmarknadsföring där marknadsföringen är riktad till en specifik person vilket får den 
att känna sig mer utvald. Att behandla kunderna som vänner är en viktig del i att få lojala 
kunder. (Kapferer, 1999)  
 
Att öka lönsamheten är ofta en faktor till varför företag satsar på att öka kundlojaliteten. En 
aspekt som inte uppmärksammas lika mycket är vad som händer i takt med att kunden blir 
lojal. Det som händer är att kunden lär sig mer och mer om produkten och varumärket, den får 
kunskap. Detta kan företaget använda sig av när de vill utveckla sina produkter och 
varumärken. Genom att ta del av den lojala kundens kunskap kan företaget få ett annat 
perspektiv och insikt på hur de kan göra för att utveckla sitt varumärke. (Söderlund, 2001) 
 
 

3.5 Lojalitetsföring 
Det finns flera olika aktiviteter som ett företag behöver arbeta med för att få lojala kunder, 
dessa kallar Söderlund (2001) för lojalitetsföring.  
 
3.5.1 Kundnöjdhetsskapande interaktion 
Kundnöjdhet är en viktig faktor som påverkar kundens lojalitet. Interaktionen mellan kunden 
och personalen blir därför viktig för att kundnöjdhet skall uppstå. Hur personalen agerar mot 
kunden kan vara avgörande för att kunden skall känna sig nöjd. Bitner, Booms, och Tetreault 
(1990) har skapat en modell som utgår från tre faktorer mellan kund och personal som skapar 
kundlojalitet. Dessa är: Hur personalen agerar om det är ett fel de själva orsakat, hur de agerar 
om kunden vill ha någon form av specialbehandling och hur de kan ge kunden ”det lilla 
extra”, vilket innebär att bete sig på ett sådant sätt att det överträffar kundens förväntningar. 
Söderlund (2001) menar vidare att ett ytterligare steg i att skapa en relation till kunden finns i 
att kunna känna av vad en kund vill ha redan innan denne har visat det. Genom att upprätta 
databaser och liknande där kundens tidigare köp och även preferenser sparas kan personalen 
och företaget redan ha information om vad kunden vill ha innan denne har uttalat det.  
 
3.5.2 Kundaktivitet som innebär påverkansmöjligheter 
Att kunden kan ha möjlighet att påverka anser Söderlund (2001) kan vara en stor fördel för 
företag främst när det gäller utveckling av nya produkter. Kundens lojalitet blir även starkare 
när den känner att den kan påverka och att dennes åsikter betyder något för företaget. Denna 
blir då nöjd vilket sedan leder till att lojalitet skapas. Det finns ett antal olika aktiviteter som 
företaget kan involvera kunden i för att få den att känna att den har möjlighet att på verka. Ett 
av dessa kan vara att de får information från kunder hur de kan skapa produkter och profilera 
sitt varumärke på ett sätt som attraherar kunden. Kunderna får därmed vara med och säga vad 
de tycker att erbjudandet skall innehålla, det vill säga utformning och kringtjänster. Kunden 
kan även få delta i själva produktionen och det brukar talas om kunden som deltidsanställd. 
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En annan aktivitet är att kunden kan få testa produkter innan de släpps på marknaden och ge 
sin input till företaget om hur de uppfattade produkten. Dessa aktiviteter bidrar alla till att 
kunden känner sig delaktig och känner nöjdhet vilket i sin tur leder till lojalitet men företaget 
får även ovärderlig information av den som faktiskt köper deras produkter. (Söderlund, 2001) 
 
3.5.3 Kundlojalitetsbelöningar  
Lojalitetsbelönande program är något som företag fokuserar mer och mer på. Belöningen kan 
vara i form av rabatter, det kan vara beroende på den volym kunden köper eller endast en 
engångsrabatt. Denna form av rabatt kan både vara lojalitetsgrundande eller för att öka 
kundandelen. Företag kan även erbjuda kunden rabatt om denne betalar i förväg. Här handlar 
det mer om en lojalitet som sträcker sig över en längre period. Den form av belöning som 
växer alltmer är att belöna kunder i efterhand. Då handlar det om frekvensen av lojaliteten, 
hur många eller hur mycket en kund har köpt. Lojalitetsbelöningen blir tillsammans med den 
nöjdhet kunden känner det totala värdet att vara nöjd över. Därmed känner sig kunden oftast 
mer nöjd med belöningen än när det inte finns belöningar. Vilket innebär att den blir mer 
nöjd, vilket i sin tur leder till att kunden blir mer lojal. (Söderlund, 2001) 
 
3.5.4 Kund-till-kund-relaterade aktiviteter  
Denna aktivitet handlar främst om att företag bygger så kallade communities där det sociala 
runt omkring produkten och varumärket står i fokus. Tanken är att kundernas intresse för 
produkten skall öka genom den sociala kontexten, att konkurrerande produkter väljs bort, 
samt att de sociala band som framstår mellan kunder bidrar till att kunden fortsätter vara lojal. 
Detta sätt att arbeta med aktiviteter växer mest bland communities på Internet där företag kan 
skapa chattrum och låta kunderna interagera med varandra. (Söderlund, 2001) McWilliam 
(2000) har utvecklat en modell för hur ett företag skall kunna få lojala kunder genom att 
använda sig av communities. Företaget måste tänka på att de på sajten tydligt fokuserar på ett 
särskilt ämne. Det måste även finnas tydliga regler för hur besökarna får bete sig på sajten. 
Samt att företaget bör uppmuntra till en dialog och att deltagarna skall vara aktiva. För att 
gruppen inte skall växa sig för stor och förlora sin intimitet bör företag segmentera grupperna 
till mindre. De är viktigt att inte försöka att styra samtalen som medlemmarna för med 
varandra utan låta alla åsikter komma fram, både positiva som negativa. (McWilliam, 2000) 
 
3.5.5 Kundlivscykelaktiviteter  
I vissa fall är kunder lojala sitt varumärke hela livet, detta är dock väldigt ovanligt. Det är 
dock viktigt att företag, när de har fått en kund att bli lojal, inte slutar arbeta med 
lojalitetsskapande aktiviteter. Då riskerar de att kunderna blir illojala och följer ett annat 
varumärke. Kunden förändras beroende på vilka stadier han/hon befinner sig i. En 20-åring 
som vill gå ut och festa har inte samma behov som en 40-åring med familj, detta stadie kallas 
familjelivscykelmodellen. Här är det viktigt att företag försöker anpassa sitt erbjudande så att 
det följer kundens behov och därmed passar in i dennes sociala omgivning. Det andra stadiet 
är novis-expert-modellen. Här handlar det mer om vad som försiggår i kundens huvud, till 
skillnad från det andra stadiet som mer handlar om kundens sociala omgivning. Desto längre 
kunden är lojal mot företaget desto längre får han/hon information från företaget och på det 
sättet mer kunskap. Kunden går alltså från att vara novis till att bli expert, vilket innebär att 
företaget måste försöka ge kunden den information denne behöver och vill ha på ett annat sätt 
än tidigare. (Söderlund, 2001)    
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3.5.6 Det kundnära företaget 
Kundnärhet är en av de viktigaste, tidlösa faktorerna som all affärsverksamhet bygger på. Att 
arbeta med kundnärhet är krävande då företaget hela tiden förnyas utifrån nya krav och 
förutsättningar. Det brukar talas om tre nycklar för att kunna bygga kundnära företag. Dessa 
nycklar är tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. De är alla beroende av varandra 
och tillsammans bidrar de till olika dimensioner i kundrelationen. (Blomqvist, Dahl, Haeger, 
& Storbacka, 1999) 
 

 
Figur 3.2 Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al., 1999) 
 
Tillgänglighet handlar om att ha en stark närvaro på marknaden. Det är styrkan och 
tydligheten i varumärket som bestämmer hur varumärket upplevs av befintliga och potentiella 
kunder. Tillgängligheten är det första steget mot en ökad kundnöjdhet och goda 
kundrelationer. ”Tillgänglighet innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka 
med och att du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld” (Blomqvist et al., 1999, s 
15). Nästa nyckel efter tillgänglighet är interaktivitet. Med interaktivitet menas att företaget 
genom väl utvecklade mötesplatser står i en ständig förbindelse med befintliga och potentiella 
kunder. Dessa platser ger möjlighet till lärande dialoger och en gemensam utveckling och 
anpassning av kundrelationer och -processer. Blomqvist et al. (1999) anser att företag måste 
släppa den manipulativa marknadsföringen och istället ersätta den med 
kommunikationsmarknadsföring. Detta då det är kommunikationen som är den mänskliga 
aktivitet som förenar människor och skapar relationer. Den tredje och sista nyckeln i att skapa 
ett kundnära företag är värdeskapandet. Det är genom att kunna erbjuda ett särskilt kundvärde 
som företag differentierar sig och vinner konkurrensfördelar. Det gäller att i samverkan med 
sina kunder kunna optimera de direkta och indirekta värden som skapas i relationen. De 
direkta värdena är de som kunden erhåller i form av erbjudande och åtaganden i utbyte mot 
ersättningar. De indirekta värdena är de företaget skapar mellan kunden och leverantören. De 
processer som kunden inte märker av men som ändå skapar ett värde då han/hon till exempel 
erhåller sina varor i tid. (Blomqvist et al., 1999) 
 
De tre nycklarna kan sammanfattas som tre dimensioner och en hierarki i kundnärheten. Det 
första trappsteget är tillgängligheten, här gäller det att ha en närvaro på marknaden och vara 
lättillgänglig. Men det räcker inte att finnas tillgänglig. Kan företaget inte samspela med sina 

 

Tillgänglighet Interaktivitet 

Kundnärhet 

Värdeskapande 



18 

 

kunder och tillåta en dialog så kan inte heller ett värde för parterna skapas. (Blomqvist et al., 
1999) 
 
     Värdeskapande 
 
   Interaktivitet 
 

Tillgänglighet 
 

Figur 3.3, Kundnärhetens tre dimensioner (Blomqvist et al., 1999, s.) 
 
 

3. 6 Kommunikation 
Kapferer (1999) menar vidare att konsumenten inte är lojala mot varumärket till vilken 
kostnad som helst. Om de inte är villiga att betala ett pris som de anser överstiger värdet för 
varumärket kommer de inte att köpa produkten (Kapferer, 1999) 
 
Det är viktigt för ett företag att förvalta de förtroende som kunderna har för dem, alltså den 
lojalitet de känner. Detta är dock en faktor som företaget inte kan styra utan endast försöka 
påverka. Tillvägagångssätt för att kunder skall bli eller förbli märkeslojala är till exempel 
genom märkesuppbyggande reklam och att belöna konsumenter som är trogna varumärket. En 
amerikansk studie visar att investeringar i märkesuppbyggande reklam är en förutsättning för 
att behålla märkeslojala kunder över tiden. Studien visar att effekten av reklam till 70 % 
består av  att stärka lojaliteten hos befintliga kunder medan endast 30 % är till för att få nya 
konsumenter att prova märkesprodukter. Att behålla en kund kostar 5 till 10 gånger mindre än 
att attrahera en ny kund vilket tydligt visar att märkeslojala kunder är en bidragande orsak till 
ett företags framgång. För 20 år sedan var investeringar i märkesuppbyggande reklam 60 % 
medan reklam som riktade sig till att sälja låg på 40 %. 10 år senare var rollerna omvända och 
siffrorna låg i stället på 30 % för märkesuppbyggande och 70 % för sälj. Därmed sjönk även 
märkeslojaliteten på den amerikanska marknaden. Mervärdet spelar en viktig roll i företagens 
kamp om att få lojala konsumenter. De kunder som är nöjda är oftast också lojala och kan i 
framtiden välja att köpa mer eftersom de känner sig nöjda med varumärket. (Kapferer 1999) 
 
  

3.7  Den digitala tiden 
Den nya ekonomin som många kallar det, eller den digitala åldern är det samhälle som företag 
och marknadsförare i dagens samhälle bör lägga allt större vikt vid. Det brukar talas om fyra 
krafter som ligger till grund för denna Internetålder. Dessa är digitaliseringen och 
sammankoppling, Internetexplosionen, nya former av förmedling, och kundanpassning och 
kundpåverkan. (Kotler et al., 2005) 
 
Digitalisering och sammankoppling handlar om den kraft av nätverk som bygger samman 
företag med sina kunder. Internetexplosionen är det genombrott som Internet fick under slutet 
av 1900-talet och början av 2000-talet. Internet är den kraft som tillåter att nätverk byggs och 
att företag möter sina kunder i en digital värld där de har möjlighet att utbyta information. 
Studier visar att konsumenter litar till stor del på Internet innan de fattar större beslut som att 
välja skola, köpa bil, hitta jobb och göra större investeringar. Detta gör att företag måste 
använda sig av denna nya teknologi för att kunna konkurrera på marknaden. Internet har gett 
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företag en chans att inte bara kommunicera med sina kunder utan även förmedla sin 
verksamhet genom online-butiker. Vissa entreprenörer väljer att enbart lansera en 
Internetversion av sina företag. Internet ger företagen möjlighet att anpassa sina produkter, 
tjänster och marknadsföring efter den enskilda kunden. Vissa företag har även tagit steget 
längre och erbjuder sina kunder att själva designa sina produkter med hjälp av online-verktyg. 
(Kotler et al., 2005) 
 
3.7.1 E-CRM 
E-CRM eller electronic customer relationship management handlar om att använda digitala 
kommunikationsteknologier för att maximera försäljningen och uppmuntra användningen av 
online-tjänster för existerande kunder. I användningen av e-CRM tar företaget hjälp av 
mailadresser och konsumenters onlinebeteende för att specialanpassa erbjudande till sina 
kunder. E-CRM kan hjälpa företaget att bland annat marknadsföra sig mer kostnadseffektivt, 
nå lägre kostnader och skapa en relation med kunden. En del av e-CRM är virtuella 
communities. Med detta menas ett Internet-baserat forum där människor med ett speciellt 
intresseområde kan kommunicera. (Chaffey et al., 2006) Virtuell marknadsföring och 
innehållsmarknadsföring tillhör den nya sortens marknadsföring där vi har lämnat den 
traditionella envägskommunikationen och tagit steget mot en tvåvägskommunikation där 
kunden är en del av den kommunikation som företaget vill förmedla (Holzner, 2009). 
Virtuella communities ger vissa företag möjligheten att skapa relationer med sina kunder. 
(Chaffey et al., 2006)  
 
 

3.8 Sociala medier 
Sociala medier handlar om att ge människor chansen att sprida sina tankar, åsikter och 
expertis på en global nivå (Solis & Breakenridge, 2009; Breakenridge, 2008). Genom att 
använda sig av sociala medier tillåter företag en tvåvägskommunikation där konsumenterna 
har chans att uttrycka sina åsikter tillbaka till företaget vilket i gengäld kan göra kunderna mer 
engagerade. Vissa beskriver fenomenet som en förvandling från monolog till dialog där de 
väggar och barriärer som tidigare har separerat konsumenter från varumärket bryts ner. 
Metoden har fått många namn bland annat social media marknadsföring och 
konversationsmarknadsföring. (Solis & Breakenridge, 2009) Det finns många olika 
communities att välja mellan när företag vill använda sociala medier i sin marknadsföring. De 
största är Facebook med cirka 400 miljoner användare, MySpace med cirka 200 miljoner 
användare och LinkedIn med cirka 20 miljoner användare. (Holzner, 2009; Press Room: 
Statistics, 2010 ) 
 
3.8.1 Sociala mediers genomslagskraft 
Sociala medier har inte bara lett till gratis information utan även till att snabbare information 
finns tillgänglig. Idag finns tydliga exempel på nyheter som spridits genom sociala medier 
innan ens tidningarna har hunnit trycka dem. (Qualman, 2009) Ett tydligt exempel på sociala 
mediers genomslagskraft får man genom att studera Bacon Salts framgång. Ett företag och 
varumärke som byggdes enbart med hjälp av sociala medier. Det hela började med att de två 
kompisarna Justin Esch och Dave Lefkow från Seattle, USA, efter några öl lade upp en 
kommentar på MySpace som löd, skulle det inte vara fantastiskt om det fanns ett pulver som 
fick allting att smaka som bacon?. Efter ett tag startade Lefkow en MySpace profil dedikerad 
till Bacon Salt. Efter detta använde de ett sökverktyg, tillgängligt på MySpace, för att söka 
personer som hade nämnt ordet bacon i deras profiler. Denna sökning ledde dem till 35 000 
personer. 35 000 personer som de började ta kontakt med för att se om det fanns något 
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intresse för Bacon Salt. Det var inte bara ett stort intresse som mötte dem. De började även få 
in beställningar på Bacon Salt, trots att det ännu inte fanns en produkt. World of mouth tog 
över genom de sociala medierna och inom 18 månader hade vännerna sålt 600 000 burkar 
med Bacon Salt. (Qualman, 2009) 
 
 

3.9 Att använda sociala medier i sin verksamhet och 
marknadsföring 
Solis och Breakenridge (2009) har skrivit om tio principer kring att skriva bra och välskrivna 
nyhetsreleaser för sociala medier. Det är även dessa tio principer som är grunden i all ny 
media releaser. 

1. Lyft budskapet 
2. Informera, inte övertyga 
3. Skriv med en balans 
4. Inkludera både traditionell och ny media 
5. Var informativ 
6. Ge källor och lägg till länkar 
7. Använd tillgängliga sociala mediekanaler för att öppna upp och distribuera 

dialoger 
8. Lyssna 
9. Samtala 
10. Lär 

(Solis & Breakenridge, 2009) 
 
Det viktigaste att överväga när företag planerar en kampanj som involverar aktiviteter på 
sociala media sajter är om företaget är kapabel att genom sin medverkan ge något av värde för 
sin målgrupp. Att bara publicera ett kommersiellt meddelande kan inte klassas som något av 
värde för målgruppen. (Brown, 2009) 
 
Charles Darwin skrev en gång i sina observationer “it’s not the strong that survive, it’s not the 
itelligent that survive, it’s the people that respond to change” (Brown, 2009, s. 105). Brown 
(2009) har utgått från Darwins observation när han beskriver vilka företag de är som kommer 
att stå sig och överleva den nya digitala tiden. ”Those organizations that understand that the 
world has changed, that realize that they must also adapt to a new set of rules and that have 
the courage to participate in a space that they no longer control will be the ones that prevail” 
(Brown, 2009, s.105).  
 
 

3.10 Att använda sig av Facebook i sin verksamhet och 
marknadsföring  
Med fler än 400 miljoner användare är Facebook en marknadsförares dröm (Press Room: 
Statistics, 2010). Kruxet är att du måste veta hur du skall marknadsföra dig. De flesta 
Facebookanvändare är intresserade av vad du som sändare av informationen har att erbjuda så 
länge du presenterar det på ett effektivt och korrekt sätt. Det handlar om att spela med 
Facebookreglerna. (Holzner, 2009)  
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3.10.1 Vad är Facebook? 
Facebook grundades den 4 februari 2004 av studenten Mark Zuckerberg vid Harvard 
University i USA (Brown, 2009; Holzner, 2009). Tanken bakom sidan var att skapa en 
gemensam plattform för studenterna vid Harvard University. Redan efter en månad hade 
hälften av alla studenter gått med i communitysidan Facebook. Zuckerberg bestämde sig då 
för att utöka tillgängligheten till alla Ivy League skolorna i området. Följande år lanserades en 
high school version av sidan och dess popularitet gjorde att Zuckerberg bestämde sig för att 
än en gång utvidga tillgängligheten till sidan. Denna gång bestämde han att utvidga sidan till 
affärsvärlden och de anställda på Apple och Microsoft var några av de första som fick tillträde 
till sidan. (Brown, 2009) Det dröjde sedan fram tills den 26 september 2006 innan Facebook 
blev tillgängligt för alla med en giltig mailadress och en ålder över 13 år. (Brown, 2009; 
Holzner, 2009) I september 2009 hade Facebook fler än 400 miljoner användare och 
klassades som en av de tio mest använda sidorna på Internet av undersökningsföretagen Alexa 
och comScore (Brown, 2009; Press Room: Statistics, 2010). Facebook är den ledande 
fotodelnings applikationen med fler än 14 miljoner uppladdade foton dagligen. Det är inte 
bara foton som kan delas på Facebook, sedan starten 2006 har över 24 000 applikationer 
byggts på sidan. (Brown, 2009) 
 
3.10.2 Marknadsföring på Facebook 
Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på Facebook. För att vara mer specifik, ett 
dussintal olika verktyg som företag kan använda sig av. Men det gäller att var försiktig. Om 
företaget tabbar sig eller bombarderar sina potentiella kunder med meddelande så riskerar 
företaget att totalmisslyckas. Inte bara att företaget riskera att bli utkastad från Facebook för 
spamning utan även kundernas trovärdighet för varumärket riskeras. Det viktigaste att ha i 
åtanke är att på Facebook så är det användarna, det vill säga företagets potentiella kunder, 
som bestämmer och inte företaget. Det gäller därför att företaget anpassar sig till den miljö de 
befinner sig i och inte förväntar sig att sina potentiella kunder är de som anpassar sig efter 
dem. (Holzner, 2009) 
 
Det finns mycket som ett företag kan använda Facebook till. Till exempel för att lista olika 
event, skapa grupper och subgrupper inom olika intresseområden eller skapa applikationer.  
(Brown, 2009) Att använda sig av grupper är ett av de äldsta tillvägagångssätten för att samla 
ihop folk på Facebook och få dem att agera. Grupper är Facebooksidor där medlemmar kan 
interagera med varandra och skapa diskussioner. En grupp skapar en plats för företag att 
genom en tvåvägskommunikation interagera med sina kunder och en möjlighet att öka 
intresset för varumärket. Viktigt att tänka på är att grupper inte är en möjlighet för företag att 
bombardera sina medlemmar med reklam. Facebookgrupper är en form av 
innehållsmarknadsföring och det är därför viktigt att företag skapar ett intressant innehåll för 
medlemmarna att ta del av och inte bara lägger in meddelanden. Nästa steg för företag är att 
skapa sig en Facebooksida. Sidorna introducerades i november 2007 för att låta företag och 
artister interagera med Facebookanvändare världen över. Facebooksidor är inte lika 
interaktiva som Facebookgrupper. Istället för att bli medlem av en grupp så blir användarna 
ett ”fan” av sidan. Att använda sig av en sida istället för en grupp har många fördelar. Till 
exempel så kan Facebookapplikationer användas på sidorna men inte grupperna och att 
sidorna är mer fokuserade på varumärket än vad grupperna är. En annan fördel är att sidorna 
är mer framträdande på användarnas profiler. Det är inte bara företagsnamnet, namnet på 
gruppen, som syns utan även företagets logga. Detta är bra då en av de största tillgångarna för 
att skaffa fler fans till en sida är genom tidigare fans. När användare besöker sina kompisars 
sidor och ser att någon har gått med i en specifik grupp så är det mycket troligt att även 
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han/hon kommer att bli ett fan av sida eller åtminstone besöka den. Det är så virtuell 
marknadsföring fungerar. (Holzner, 2009) 
 
Det mesta på Facebook är gratis och lätt att använda och fungerar därför både för små och 
stora företag. För företag vars marknadsföringsinsats kräver mycket kommunikation med ett 
stort antal användare så bör en sida väljas. Om företaget istället vill få så många personer som 
möjligt att lära känna företaget virtuellt så är en grupp att föredra. Ett bra sätt att samla och 
uppmärksamma personer om företaget, varumärket och dess produkter är genom att skapa 
Facebookevents. Facebookevent är en gratissida som företag kan använda för att 
marknadsföra event, sponsrade möten, företagsmilstolpar, produktlanseringar, reor och 
mycket mer. Det enda som krävs för att publicera dessa olika typer av event är att varje 
enskilt event har en bestämd plats och tid. Ett annat sätt att använda Facebook i sin 
marknadsföring är att annonsera på sajten. När företag väljer att annonsera på Facebook kan 
de själva välja inom vilken demografisk grupp de vill att sin annons skall visas. Detta med en 
större precision än vid annonsering i till exempel fackpress. Att annonsera på Facebook kostar 
pengar men samtidigt gör det företagets annons synlig för alla inom det valda demografiska 
området. Köp- och säljtorget är också en avgiftsbelagd möjlighet för företag att sälja sina 
produkter genom Facebook. Torget är lokaliserat efter region eller nätverk och ger därför 
både företagen och konsumenterna möjlighet att lokalisera produkter i sitt respektive område. 
(Holzner, 2009) Enligt Holzners (2009) uppfattning så har inte marknadstorget lika många 
användare som de mer sociala aspekterna på Facebook som sidor och profiler. 
 
Facebook kan användas som mer än ren marknadsföring. Facebook ger även möjligheten att 
utföra opinionsundersökningar via sajten vilket är en utmärkt teknik för företagets 
marknadsförare. Istället för att försöka pussla ihop hur företaget skall kunna nå ut till sin 
målgrupp så kan de själva fråga kunden direkt. En fördel med dessa undersökningar på 
Facebook är att företaget själv kan välja vilken målgrupp undersökningen skall besvaras av 
genom frågor om intressen, plats, ålder och kön. Företaget kan själv välja hur många svar de 
vill ha på varje undersökning och Facebook debiterar därefter företaget på det antalet 
besvarade enkäter. Nätverk är ännu ett av Facebooks många verktyg för marknadsförare. 
Varje nätverk på Facebook får sin egen sida där medlemmar kan interagera och företaget kan 
presentera marknadsföringsmaterial. Applikationer är ett verktyg företag kan välja att bädda 
in i sin profil eller sida för att utöka Facebook. Genom att producera egna applikationer eller 
genom att använda applikationer redan skapade av någon annan kan företaget underlätta sitt 
marknadsföringsarbete. Applikationer kan till exempel bestå av en graffiti tavla på företagets 
sida eller ett program som gör det möjligt för kunden att sms:a utan att lämna Facebook. Det 
enda som sätter gränser är företagets egen fantasi. (Holzner, 2009)  
  
 

3.11 Sammanfattning  
Grunden i att bygga upp ett starkt varumärke startar i att konsumenten känner att produkten är 
relevant och att han/hon har ett behov för den (Håkansson, 2004). Behovet kan fylla en 
funktion, göra att kunden känner en viss social eller mental tillhörighet eller uppfylla ett 
ideellt behov (Treffner & David, 2001). Melin (2008) anser att det finns många faktorer som 
ett företag måste tänka på för att skapa varumärkeskapital. Dessa är starkt förknippade med 
märkeslojalitet. De måste även förstå hur konsumenterna ser på varumärket för att kunna 
tillfredsställa de behov och värden som har betydelse för kunden när den skall göra sitt val. 
Enligt Kapferer (1999) är en stor framgångfaktor för företag att bygga upp och ha en stark 
relation med sina kunder så att de förblir lojala mot företagets varumärke. Detta är speciellt 
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viktigt eftersom företagen inte vill att de skall välja konkurrerande produkter (Aaker 
1991).Varumärket gör det enklare för konsumenten att hitta och spara tid då det finns många 
olika varumärken. Det gäller för företaget att skapa en personlig relation till kunden. 
(Kapferer, 1999) Söderlund (2001) menar att företagen kan stärkas av lojala kunder eftersom 
de med deras hjälp kan utveckla sina produkter och sitt varumärke för att sedan attrahera ännu 
fler kunder. För att få lojala kunder behöver företag arbeta med olika aktiviteter som är 
lojalitetsskapande (Söderlund, 2010).  
 
Blomqvist et al. (1999) anser att det är viktigt att företaget har en stark närvaro på marknaden 
samtidigt som de har en ständig förbindelse med både nuvarande och potentiella kunder. 
Genom värdeskapande aktiviteter får företagen en närmare relation till sina kunder. Enligt 
Kapferer (1999) måste företagen kommunicera ut sitt budskap genom märkesuppbyggande 
reklam och belöna de kunder som är trogna för att få märkeslojala kunder. Internet är en 
kommunikationsväg där företag kan bygga upp nätverk och möta sina kunder i en digital 
värld där de har möjlighet att föra en dialog (Kotler et al., 2005). Genom virtuella 
communities får företag möjlighet att skapa relationer med sina kunder (Chaffey et al., 2006). 
Enligt Solis och Breakenridge (2009) och Breakenridge (2008) handlar sociala medier om att 
ge människor en chans att sprida sitt budskap. Genom att använda sociala medier får företaget 
en tvåvägskommunikation med konsumenterna där de kan uttrycka sina åsikter. Detta leder 
till att kunderna blir mer engagerade eftersom de känner att de har något att säga till om. De 
handlar om att ha en dialog med sina kunder. (Solis & Breakenridge, 2009) Enligt Holzner 
(2009) finns det ett dussintal olika verktyg på Facebook som ett företag kan marknadsföra sig 
genom. Företag kan till exempel lista olika event, skapa grupper och subgrupper inom olika 
intresseområde, skapa applikationer eller så kallade fan-pages (Brown, 2009). Det enda som 
sätter gränser är företagets fantasi. (Holzner, 2009) 
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4 EXPERTERNA HAR ORDET 
För att analysen skall innehålla den senaste informationen inom området social medier så 

valde vi att komplettera de teorier som finns om sociala medier med information vi fick 
fram genom intervjuer med personer som arbetar inom området. I detta kapitel kan ni läsa 
om hur våra experter ser på ämnet sociala medier och hur deras rekommendationer lyder. 

 
Vi har i vår undersökning valt att intervjua tre personer med specifik sakkunskap i området, 
sociala medier. Paul Brown är konsult i försäljning och sociala medier i det egna företaget 
Spectrum Sales Training i Bristol, England. Monica Valdes arbetar som digital specialist på 
mediabyrån Starcom i Malmö, Sverige och Emre Gürler som är grundare och VD för Africa’s 
Potential.  
 
 

4.1 Sociala medier 
Enligt Brown (2010) är sociala medier ett nytt sätt att marknadsföra sig på och bygga nätverk. 
Enligt Gürler (2010) är det ett fenomen som kommer att växa i ytterligare fem år innan det 
kommer att börja avta. Valdes (2010) säger att det räcker att kolla på hur unga kommunicerar 
idag för att kunna se hur utvecklingen kommer se ut i framtiden. Sociala medier är ett verktyg 
som är anpassat efter människors nya kommunikationsmönster och reflekterar på ett bra sätt 
det samhälle vi idag lever i (Brown, 2010). Sociala medier är användargenererade, där 
användaren står för innehållet och på ett snabbt sätt kan sprida sitt budskap (Valdes, 2010). 
Det handlar om att utnyttja den existerande teknologin och människors nya 
kommunikationsmönster för att på ett snabbare sätt och i en mycket vidare form än tidigare 
bygga upp nätverk för företaget (Brown, 2010). Det handlar enligt Brown (2010) om att 
använda den existerande teknologin för att effektivisera företaget. Genom att använda 
minimalt med ansträngning kan företag genom social medier nå maximalt med potentiella 
kunder (Gürler, 2010). Den stora skillnaden mellan sociala medier och andra medier är att 
företagen kommer närmare sina kunder eftersom kunderna gjort ett aktivt val för att få 
information eller uttrycka sig (Valdes, 2010). 
 
Olika social medier har olika funktioner och bör användas på olika sätt (Valdes, 2010). Det 
primära syftet för företag som använder sig av sociala medier i sin marknadsföring bör enligt 
Valdes (2010) vara varumärkesuppbyggande där syftet främst är att informera och sprida 
kännedomen om varumärket. Detta är en åsikt som Brown (2010) delar. Brown (2010) anser 
att ökad märkeskännedom genom sociala medier är det mest effektiva sättet att utnyttja de 
sociala mediernas kapacitet. De företag som misslyckas med social media marknadsföring är 
enligt Brown (2010) de företag som missar primärsyftet att öka kännedomen och som istället 
ser sociala medier som en säljfrämjande kanal. Det handlar om att vilja skapa en miljö där 
kunder kan lita på företaget, och företaget kan lita på sina kunder (Brown, 2010). Att skapa en 
plats där företaget har en chans att regelbundet och på ett lättillgängligt sätt presentera nya 
produkter och erbjudande för sina kunder är också viktigt i denna varumärkesuppbyggande 
process (Brown, 2010). Det mest effektiva sättet är enligt Brown (2010) och Valdes (2010) att 
kombinera flera olika sociala communities. Det är genom att kombinera dessa olika 
communities som företaget lyckas nå ut till en bredare målgrupp (Brown, 2010; Valdes, 
2010). Det som skall styra valet om vilka social medier företaget skall arbeta med är vad 
företaget har för syfte med sitt arbete (Valdes, 2010). Enligt Valdes (2010) så används 
Facebook för att kommunicera privat och hålla kontakten med vänner eller som Brown (2010) 
anser för att nå befintliga och potentiella kunder. På Facebook möter företag sina kunder med 
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en mer mänsklig och familjär känsla enligt Brown (2010). Företag låter sina kunder få lära 
känna företaget och deras medarbetare genom att visa att även kommersiella företag drivs av 
mänskliga individer och bör därför inte uppfattas som något annat än det (Brown, 2010). 
Twitter används i mer branschspecifika syften med informationsflöde som bas (Valdes, 
2010). Företag kan till exempel använda Twitter som en kundtjänstkanal där de tar emot 
frågor och klagomål eller som en kanal för att förmedla erbjudande (Valdes, 2010). Twitter 
kan även användas för att skapa många följare, vilket leder till att företaget når ut med sitt 
budskap till en stor massa som kan föra budskapet vidare till den vida massan av potentiella 
kunder (Valdes, 2010). LinkedIn är det mer arbetsrelaterade nätverket enligt Valdes (2010). 
Även Brown (2010) ser LinkedIn som ett mer arbetsrelaterat forum där kontakten med 
leverantörer och återförsäljare byggs. På LinkedIn sköter företag sina professionella kontakter 
och brukar oftast ses som det första steget i ett företags sociala media byggande (Brown, 
2010). För att lyckas med social medier handlar det om att företaget är medveten om hur 
trenderna ser ut på de marknader som de är aktiva på och anpassar sig efter det (Gürler, 2010). 
Det är viktigt för företag att se hur mogen marknaden är (Gürler, 2010). ”Sverige är till 
exempel inte mogna gällandes LinkedIn som marknadsföringsverktyg, medan i USA så har 
säkert 75 % av alla professionella en sida på LinkedIn (Gürler, 2010). 
 
Enligt Brown (2010) finns det både positiva och negativa aspekter med att använda sociala 
medier som ett marknadsföringsverktyg. Dock så anser Brown (2010) att de positiva 
effekterna överväger de negativa. Vilka fördelar och nackdelar som finns med sociala medier 
beror mycket på hur företag väljer att använda dem (Valdes, 2010). Sociala medier hjälper 
inte bara företag att växa snabbare och på en mer global nivå (Brown, 2010). Det hjälper även 
företag att nå ut till och komma i kontakt med personer som de aldrig trodde var möjligt då de 
verken har deras mailadresser eller telefonnummer (Brown, 2010). Genom sociala medier kan 
företag snabbt bemöta sina kunder och dennes funderingar (Valdes, 2010). Denna nya 
marknadsföringskanal ger även företag möjligheten att snabbt bemöta eventuell kritik eller 
fånga upp ett speciellt intresse (Valdes, 2010). Den största positiva aspekten med social 
medier är enligt Valdes (2010) att företaget kan vara nära kunden och skapa en relation med 
henne/honom. Den nya mediekanalen ger företag en möjlighet att snabbare kunna härleda 
kunder till företaget (Gürler, 2010). Genom att skapa en snabbare respons kommer företag 
spara tid och därmed även pengar (Gürler, 2010). Den största nackdelen med social medier är 
om verktyget används fel (Valdes, 2010). Ett exempel på detta är enligt Gürler (2010) om 
företaget inte är utbildade inom området. Social medier blir då lätt dåligt förankrade i 
företaget och resultatet blir att företaget inte lyckas förmedla någon trovärdighet och 
varumärket i sin tur tar skada av situationen (Gürler, 2010). Ett annat exempel är om 
Facebooks fan-page används som en renodlad säljkanal. Fan-pagen bör inte användas med 
primärsyftet att sälja. Fansen av sidan skall känna att det finns en win-win situation där de 
interagerar med företaget. En annan nackdel med sociala medier är att det är svårt att styra 
vad som skrivs på sidorna/i communitiesen. (Valdes, 2010) Dock anser Valdes (2010) att 
företag bör ta tillfället i akt om något sådant dyker upp och använda det till sin fördel. Om 
företaget lyckas bemöta detta på rätt sätt och använder den information som framkommer på 
rätt sätt eller svarar på eventuell kritik så kan varumärket, istället för att stjälpas, stärkas 
genom krisen (Valdes, 2010). En annan nackdel med social medier är att de är tidskrävande 
och när företag väl har startat kan de inte sluta (Brown, 2010). Skulle företaget sluta så 
riskerar det att deras kunder och eventuella leverantörer tror att det går dåligt för företaget, att 
företaget har gått i konkurs eller helt enkelt tappar trovärdigheten i varumärket (Brown, 
2010). En annan viktig aspekt av sociala medier är att det krävs någon som ständigt arbetar 
med det (Valdes, 2010). Social medier är ett fenomen som ständigt utvecklas och det gäller att 
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hänga med i denna utveckling, något som kan vara mycket tidskrävande för företag (Valdes, 
2010; Brown, 2010). Det är även i denna post som de enda direkta kostnaderna för sociala 
medier ligger (Valdes, 2010). 
 
Browns (2010) argument för varför företag skall börja arbeta med social medier är att det är 
tidseffektivt, når många, skapar en ökad kännedom kring varumärket, skapar innovation i 
företaget och passar in i konsumenters nya livsstil och sätt att kommunicera. Det handlar om 
att befinna sig i samma sociala rum som sina kunder (Gürler, 2010). Att kunna specificera sin 
marknadskommunikation och nå ut till smala målgrupper eftersom alla användare först 
registrerar sig är ett argument som Valdes (2010) ser som ett av de viktigaste. Både stora och 
små företag kan använda sig av social medier och det medför att företaget kan välja att ha 
riktade kampanjer (Valdes, 2010). Sociala medier ger en möjlighet för företag att 
kommunicera med sina befintliga och potentiella kunder och skapar en relation där den 
traditionella tvåvägskommunikationen har hittat tillbaka (Valdes, 2010; Brown, 2010).  
 
 

4.2 Facebook 
Enligt Brown (2010) är Facebook en bra marknadsföringskanal då företag vill skapa en 
personlig kontakt med sina kunder. Det ger företaget en chans att lättare nå ut till sina kunder 
och framförallt nå ut på en global nivå (Brown, 2010). Brown (2010) ser Facebook som ett 
sätt för företag att låta deras kunder föra en dialog med dem. Genom att Facebook är en mer 
mänsklig mediekanal än de traditionella kan företag lätt skapa relationer med sina kunder då 
de ser företaget mer som en vän än en källa som trycker marknadsföring mot dem (Brown, 
2010). Denna känsla av att marknadsföringen inte trycks mot kunden utan att han/hon själv 
väljer att hämta den kan ses som ett sätt att differentiera sig från sina konkurrenter (Brown, 
2010). Antalet användare av Facebook är en annan faktor som enligt Brown (2010) hjälper 
företag att snabbt bygga upp stora nätverk och stärka sin varumärkeskännedom. Det är denna 
faktor och det faktum att Facebook är Sveriges största social medium som gör att Valdes 
(2010) ser Facebook som ett bra marknadsföringsverktyg. Facebook har många medlemmar 
och i de flesta målgrupper (Valdes, 2010). Att medelåldern ständigt stiger är något som 
Valdes (2010) ser som positivt då räckvidden av företagets potentiella målgrupp vidgas. Det 
finns olika sätt som företag kan marknadsföra sig på Facebook (Valdes, 2010). Dels kan 
företag köpa sig mediaplats, det vill säga köpa annonser där de kan härleda konsumenter 
vidare till deras sidor eller genom direktförsäljning (Valdes, 2010). Ett annat gratissätt att 
marknadsföra sig på Facebook är genom grupper, sidor eller applikationer (Valdes, 2010). 
Facebook fungerar enligt Valdes (2010) både som ett lojalitetsskapade forum och för att 
skapa en större spridning. Detta sker då vänner till användaren kan se denne som en medlem 
av en grupp alternativt ett fan av en sida och en viral effekt då skapas (Valdes, 2010).  
 
Det bästa sättet att lyckas med Facebook som en marknadsföringskanal är enligt Brown 
(2010) att inte se det som en chans att marknadsföra sig och sälja produkter. En annan viktig 
faktor är enligt Gürler (2010) att veta hur företaget skall använda Facebook och genom att 
vara aktiv. Att annonsera på Facebook ser Brown (2010) som en ”hit and miss”. Istället skall 
företag använda sociala medier som en chans att skapa relationer med sina nuvarande och 
potentiella kunder och låta dem känna att de har kontroll över sidan (Brown, 2010). Att skapa 
en plats där kunderna kan ha trevligt och där de känner sig speciella och utvalda är ett knep 
för att lyckas med att öka företagets varumärkeskännedom (Brown, 2010). Att lägga pengar 
på att annonsera i social medier motverkar det mål som företag borde ha med att finnas med i 
dessa communities (Brown, 2010). Företag bör tänka på att särskilja sociala medier från de 
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klassiska marknadsföringskanalerna (Brown, 2010). Att använda sociala medier skall fungera 
som marknadsföring ”outside the box”, det handlar lite om omvänd psykologi (Brown, 2010). 
Kunden skall känna att den kommer till företaget för information och inte tvärtom. Det är 
kunden som informerar företaget och inte företaget som informerar kunden (Brown, 2010).  
 
Självklar är inte allt guld och gröna skogar med Facebook och det finns vissa aspekter företag 
bör överväga innan de går in och marknadsför sig via Facebook (Brown, 2010). Facebook är 
en offentlig sida där andra har möjlighet att fritt ge synpunkter på företaget och dess 
produkter (Brown, 2010). Detta innebär att företag förlorar den kontroll som de har när de 
använder sig av de mer traditionella marknadsföringskanalerna (Brown, 2010). Företag 
riskerar ständigt att det publiceras negativ information om dem och deras produkter på en 
plats som direkt kopplas till företaget (Brown, 2010; Valdes, 2010). Eftersom företag förlorar 
kontrollen över det som publiceras på Facebook så är det enligt Brown (2010) viktigt att 
företaget är säker på sig själv, sina produkter och hur de skall hantera kriser innan de öppnar 
ett Facebookkonto. Det är också viktigt att företag snabbt svarar på den kritik de får för att ha 
en chans att vända kritiken till något positivt (Valdes, 2010). En annan av de negativa 
aspekter som finns med sociala medier och Facebook som Brown (2010) också tror är en av 
de anledningar till varför företag är rädda för sociala medier är att företag är rädda att sociala 
medier skall ge konkurrenterna möjlighet att spionera på dem. En anledning som enligt 
Brown (2010) också stämmer men som samtidigt ger företag chansen att spionera på sina 
egna konkurrenter.  
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5 HUR ARBETAR VÅRA SVENSKA DAGLIGVARUFÖRETAG MED 
SOCIALA MEDIER IDAG? 

För att kunna besvara vår problemformulering på ett så bra sätt som möjligt så valde vi att 
göra vår empiriska undersökning på de största aktörerna på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Vi har genomfört intervjuer med marknadsansvariga, 
kommunikationsansvariga eller pressansvariga på Hemköp, Coop och City Gross. För att 

läsa hela intervjuerna se bilaga 7-9. 
 
De företag vi valt att ta med i vår empiriska undersökning är svenska företag som ägs av olika 
svenska bolag. Hemköp ägs av Axfood, City Gross av Bergendahls Gruppen och Coop av KF. 
På Hemköp intervjuade vi Elisabet Green- Karlsson som är Hemköps marknadschef sedan 
september 2009. Intervjun med Coop gjordes med KF och Coops presschef Magnus Nelin 
som har arbetat inom organisationen sedan ett år tillbaka. På City Gross intervjuade vi Robin 
Martinsson som är webbredaktören och webbansvarig på City Gross sedan fem år tillbaka. 
 
Hemköp ägs av Axfood och består av cirka 156 butiker runtom i landet. Av dessa 156 butiker 
är 71 egenägda butiker. Hemköp har som mål att erbjuda sina kunder hög servicenivå och 
inspirera till matglädje. Detta görs genom ett brett och prisvärt sortiment. Hemköps sortiment 
varierar mellan 10 000 – 12 000 artiklar. (Om Axfood: Hemköp, 2010; Om Hemköp, 2008) 
City Gross är idag en av Sveriges ledande dagligvaruföretag på den svenska marknaden och 
ingår i Bergendahlsgruppen. I november 1993 öppnades den första City Gross butiken i 
Hyllinge utanför Helsingborg och idag har kedjan växt till att omfatta 22 butiker. (Om City 
Gross: Historia, 2010) City Gross använder sig av sociala medier som ett komplement till 
deras hemsida och finns genom Twitter, YouTube, Facebook och Flickr. Peter Mårtensson 
som är ansvarig för sociala medier på Bergendahlsgruppen säger att de vill kommunicera med 
sina konsumenter på konsumenternas villkor, inte utifrån traditioner och så som alla andra 
gör. Han vill att konsumenterna skall uppleva att City Gross ligger i framkant när det gäller 
tillgänglighet på bland annat nätet. Peter Lund som är VD på Bergendahlsgruppen menar att 
de vill göra det enklare för sina kunder att ha kontakt med dem och därmed kan det bli mer 
attraktivt för kunderna att handla på City Gross. (Om City Gross: Sociala medier, 2010) Coop 
ingår i det Kooperativa förbundet som startades 1899. Coops värdegrund bygger på samma 
som resterande av det Kooperativa förbundet. De är ägda av medlemmarna och strävar efter 
att vara nytänkande. Fokus ligger på ärlighet, omtanke och miljö och att kunna ha ett bra 
inflytande. (Om KF: Vår värdegrund, 2010) 
 
 

5.1 Varumärket 
De företag vi undersökt har en varierande målgrupp. Hemköp vänder sig till de kunder som 
handlar en eller ett par dagar åt gången medan både Coop och City Gross vänder sig mer åt de 
som handlar för en längre tidsperiod åt gången som till exempel barnfamiljer (Gren- Karlsson, 
2010; Martinsson, 2010; Nelin, 2010). City Gross ser även kvinnor i åldrarna 25-45 år som en 
viktig målgrupp (Martinsson, 2010). Både Hemköp och Coop säger att de vänder sig till den 
matintresserade skaran runtom i Sverige (Green- Karlsson, 2010; Nelin, 2010). Då Coop är en 
kooperativ organisation anser Nelin (2010) att det är en självklarhet att trots att Coop vill 
bemöta alla matintresserade konsumenter är det ändå deras medlemmar som kommer i första 
rum och därmed är deras huvudsakliga målgrupp. Men Nelin (2010) påpekar att Coop arbetar 
mot att tilltala en yngre målgrupp, de unga vuxna, för att säkra en stark utveckling av 
företaget i framtiden (Nelin, 2010). Med 3 miljoner medlemmar runtom i Sverige är 
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varumärkesutvecklingen för Coop starkt kopplat till vad medlemmarna efterfrågar (Nelin, 
2010). För Hemköp handlar varumärkesarbetet främst om att skapa en tydlig position på 
marknaden och stärka varumärket Hemköp och vad det står för (Green- Karlsson, 2010). För 
att bygga upp sitt varumärke arbetar både Hemköp och Coop med, för dem den mest 
betydelsefulla arenan, butiken (Green- Karlsson, 2010; Nelin, 2010). Det är i butiken som 
själva mötet med kunden äger rum och att där kunna erbjuda något som tilltalar kunden är en 
av de viktigaste faktorerna för att bygga upp varumärket (Nelin, 2010). För Hemköp handlar 
butiken inte enbart om att erbjuda något extra väl inne i butiken. Hemköp vill finnas där 
kunden finns och lägger därför ner mycket resurser och pengar på att deras butiker skall ligga 
på de eftertraktade adresserna, nära folks bostad eller arbete. (Green- Karlsson, 2010) Enligt 
Nelin (2010) satsar Coop mycket resurser på att alltid finnas tillgänglig för sina medlemmar. 
Ett viktigt steg i den varumärkesuppbyggande processen är att medlemmarna får vara med 
och utforma de erbjudanden som finns i butiken och framtida butikskoncept. Det 
medlemmarna saknar och efterfråga är det företaget försöker eftersträva. Genom att låta sina 
kunder, i Coops fall medlemmarna, vara med och utveckla företaget skapas långsiktiga 
relationer till kunderna. Det är även detta arbetssätt som Coops märkeslojalitetsarbete består 
av. (Nelin, 2010) Det är enligt Nelin (2010) genom att låta medlemmarna direkt kunna 
påverka kooperativet som företaget skapar ett mervärde och skiljer sig från sina konkurrenter. 
Ett annat av Coops unika mervärden är enligt Nelin (2010) att genom att Coop är ett 
kooperativ går inga vinster till utdelning istället går de tillbaka in i organisationen och gynnar 
medlemmarna med erbjudanden och låga priser. För City Gross handlar arbetet för att få 
märkeslojala kunder om att utbilda konsumenterna till att göra bra val när de handlar. City 
Gross har bland annat fokus på miljö och en ”Äkta vara” kampanj som grundar sig på att 
konsumenten skall veta produktens ursprung. (Martinsson, 2010) Det är med att erbjuda ”äkta 
varor” och färskt svenskt kött som Martinsson (2010) säger sig skapa ett mervärde som skiljer 
City Gross från sina konkurrenter. Att arbeta med att marknadsföra och erbjuda naturliga 
råvaror är något som Green- Karlsson (2010) säger är ett av Hemköps framtida mål när det 
gäller den sedan ett par år tillbaka pågående hälsosatsningen. Enligt Green- Karlsson (2010) 
har kundernas preferenser kring hälsa ändrats och det gäller att följa med denna trend även 
som företag om företaget vill behålla sina befintliga kunder och skapa nya. En av Hemköps 
metoder för att skapa märkeslojala kunder är kundkorten. För tillfället finns cirka 300 000 
hemköpskort i omsättning runtom i Sverige. Genom kundkorten har Hemköp kunnat se att de 
som använder kundkorten är mer lojala och handlar för större summor i butikerna. (Green- 
Karlsson, 2010) Green- Karlsson (2010) tilläger dock att kundkorten är inget som gör 
Hemköp unik på marknaden. Alla kedjor aktiva på marknaden använder sig av kundkort 
vilket Hemköp är medvetna om och vilket gör att dessa kort inte skapar något särskiljande 
mervärde för Hemköp (Green- Karlsson, 2010). Istället använder Hemköp som tidigare nämnt 
lokaliseringen av sina butiker som ett mervärde för kunden (Green- Karlsson, 2010). Samtliga 
företag använder sig av en bred marknadsmix. Flygblad, annonser i dagspress, direkt reklam, 
sina hemsidor och butiker är områden som de alla marknadsför sig i (Green- Karlsson, 2010; 
Martinsson, 2010; Nelin, 2010). Hemköp kompletterar dessa medier med en nystartad blogg, 
säsongsbloggen (Green- Karlsson, 2010). På Coop kompletterar man med andra webbaserade 
forum, sociala medier, redaktionella sidor och TV (Nelin, 2010). TV reklam är något som 
Coop har gemensamt med City Gross. Utöver detta arbetar City Gross mycket med sociala 
medier och iPhone applikationer. (Martinsson, 2010) 
 
 

5.2 Sociala medier 
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Både Coop och City Gross lever idag på samma princip, att de vill synas i alla tillgängliga 
medier. De vill alla skapa en dialog med sina kunder och finnas där kunden finns. Detta gör 
att de i skrivande stund använder sig av sociala medier i betydligt större utsträckning än vad 
Hemköp gör (Martinsson, 2010; Nelin, 2010). Coop använder sig av Facebook, Twitter och 
olika bloggar (Nelin, 2010). City Gross använder sig idag av Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Flicker och YouTube (Martinsson, 2010). Green- Karlsson (2010) säger att Hemköp är sugna 
på att testa nya sätt att nå ut till potentiella och befintliga kunder. Under påsken 2010 nosade 
Hemköp lite på social medier som marknadsföringskanal genom att på Facebook arrangera 
kampanjen ”den stora äggjakten”. Tanken bakom kampanjen var att testa en ny medieform 
och skapa en möjlighet att nå ut till en yngre målgrupp. Syftet med tävlingen var att stärka 
kännedomen kring varumärket och de bonus-/tröstpriser som gavs ut hade till syfte att skapa 
trafik till Hemköps butiker. (Green- Karlsson, 2010) Anledningen till att Coop använder sig 
av sociala medier säger Nelin (2010) beror på att de vill nå ut med erbjudanden och kunna 
inspirera till matglädje, ge tips och erbjuda diskussioner. Även City Gross använder sociala 
medier som en kanal för att lägga upp erbjudanden och annonser till kunden för att öka 
försäljningen. Att stärka varumärket och förbättra kundrelationen är två andra syften med 
sociala medier (Martinsson, 2010). Det är genom att föra en dialog med konsumenterna och 
genom deras input som företag lyckas bygga starkare varumärken och på det sättet skapa 
lojala kunder (Martinsson, 2010). 
 
Coop använder Twitter i stor utsträckning för att lansera olika erbjudanden både på en lokal 
nivå där varje butik sänder ut unika erbjudanden och funktionsstyrt där Coop som 
organisation sänder ut erbjudanden. På Coop är det inte bara Twitter som drivs på två olika 
nivåer. Även bloggarna drivs både av de enskilda butikerna och av organisationens centrala 
funktioner. (Nelin, 2010) På City Gross har valet av Facebook och YouTube grundats på att 
de är enligt Martinsson (2010) de största sociala medierna just nu. Martinsson (2010) anser 
även att Facebook är ett bra sätt att bemöta kritik på ett professionellt sätt. Twitter är också ett 
val City Gross har gjort pågrund av att det är ett populärt medium och de vill vara ett företag i 
framkant (Martinsson, 2010).   
 
De största fördelarna med sociala medier är att företag kan välja att rikta sig mot en specifik 
målgrupp och föra en dialog med den (Martinsson, 2010). Genom att föra en dialog kan 
företaget snabbt få reda på vad konsumenterna gillar alternativt inte gillar och därefter rikta 
information och erbjudanden mot olika kundsegment (Nelin, 2010) Att snabbt kunna nå ut till 
kunden och få direkt respons är en annan (Green- Karlsson, 2010). När det pratas om 
nackdelar med sociala medier säger alla våra tre aktörer att de flesta nackdelar även bör ses 
som fördelar (Green- Karlsson, 2010; Nelin, 2010). Att sociala medier ständigt förändras och 
att de är resurskrävande är nackdelar men samtidigt så ger förändringarna en chans för 
företagen att utvecklas och att de är resurskrävande är snarare en resursfråga än en nackdel 
(Green- Karlsson, 2010; Nelin, 2010). En annan nackdel som kan få förödande konsekvenser 
för företaget är att det lätt och snabbt kan spridas felaktiga uppgifter om företaget på de 
sociala medierna. Att försöka stoppa denna felaktiga information som sprids på sociala 
medier är omöjligt då de sprids både snabbt och till en bred publik. (Nelin, 2010) 
 
 

5.3 Facebook 
Facebook är något som både Coop, Hemköp och City Gross ser som ett spännande socialt 
medium (Green- Karlsson, 2010; Martinsson, 2010; Nelin, 2010). Både Coop och City Gross 
har en sida på Facebook (Coop, 2010; City Gross, 2010) Att snabbt nå ut med information 
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och chansen till snabb respons är något som lockar både City Gross och Coop till Facebook 
(Martinsson, 2010; Nelin, 2010). Nelin (2010) säger att han har märkt att Facebook ger en bra 
uppskattning från deras medlemmar och att han tycker det är ett ypperligt medium att bygga 
långsiktiga relationer genom. Green- Karlsson (2010) på Hemköp ser Facebook som ett 
medium där man öppnar upp för dialoger med sina kunder. Hemköp använde sig under 
påskkampanjen av en Facebooksida (Den Stora Äggjakten, 2010) Att man kan kombinera 
informationsgivande med att lägga upp bilder och filmer är något som Martinsson (2010) på 
City Gross ser som en fördel. På Facebook kan användaren själv välja att ta del av 
informationen som ges och gillar användaren något kan han/hon trycka på ”Gilla- knappen” 
företaget blir snabbt underrättad om vad som är extra populärt hos deras användare/kunder 
(Martinsson, 2010). På Coop har man märkt en trend hos sina medlemmar. På Facebook vill 
inte medlemmarna mötas av erbjudanden från kooperativet. Istället vill medlemmarna 
använda Facebook för att skapa diskussioner, erhålla tips och inspireras till matglädje. (Nelin, 
2010)  
 
Att det inte går att stoppa felaktiga uppgifter från att spridas på Facebook är det som Nelin 
(2010) ser som den största nackdelen med sidan. Vilket går hand i hand med vad Green- 
Karlsson (2010) ser som en nackdel med Facebook. Green- Karlsson (2010) menar att 
Facebook är ett kund- till -kund forum och att man därför bör vara försiktig med hur man 
använder forumet. Det är lätt att göra fel och företaget riskerar då att mötas av negativ 
publicitet (Green- Karlsson, 2010).  
 
 

5.4 Framtiden 
City Gross arbetar för att i framtiden kunna utveckla sitt varumärke genom att vara 
nytänkande och att de vågar vara annorlunda. Att testa nya saker gentemot konsumenterna är 
en del i detta arbete. En annan är att skapa vinst för att ha möjlighet att utveckla företaget. 
(Martinsson, 2010) Även Coop ser en framtid där utveckling av varumärket ligger som en 
central del. För Coop är det viktigt att denna utveckling sker tillsammans med deras 
medlemmar. De vill arbeta mer på individuell basis och använda sociala medier för att lyckas 
skapa denna individuella anpassning. (Nelin, 2010) Framtiden för Hemköp handlar om att 
förtydliga varumärket Hemköp (Green- Karlsson, 2010). Enligt Green- Karlsson (2010) vill 
de förmedla vad varumärket står för och skapa en tydlighet i konsumenternas medvetande.  
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6 ANALYS 

Följande kapitel kommer att belysa de likheter och eventuella skillnader som finns mellan 
vad teorierna säger, vad våra experter anser och hur tre av de största dagligvarukedjorna i 

Sverige idag arbetar. 
 

6.1 Varumärkesuppbyggnad 
City Gross, Hemköp och Coop använder sig i nuläget av liknande mediekanaler och det är 
genom dessa som de kommunicerar sitt varumärke med sina kunder. Företagen måste kunna 
erbjuda ett mervärde som får kunderna att välja just deras företaget framför andra. Alla 
kedjorna säljer likartade varor. Melin (2008) anser att en viktig del i att bygga upp sitt 
varumärke är att ha en klar märkesidentitet eftersom produktattributen är lätta att kopiera. 
Detta innebär att företagen måste hitta det mervärde som särskiljer dem från de andra på 
marknaden, speciellt eftersom det är få aktörer på marknaden. Då är inte valen lika utspridda 
och genom att företagen skapar en relation med sina kunder så bidrar det till att de förblir 
lojala. Det är just detta som Kapferer (1999) anser är en av de viktigaste sakerna för att få en 
kund att förbli lojal.  
 
City Gross och Coop har liknande målgrupper. De riktar sig mot barnfamiljer, kvinnor mellan 
åldrarna 25-45 och yngre vuxna. City Gross mervärde som särskiljer dem från sina 
konkurrenter är att de har färskt kött och ”äkta vara” produkter. De försöker därmed fylla de 
ideella behov som Treffner och David (2001) menar har blivit alltmer uppmärksammat på 
senare år, att satsa på miljön. Melin (2008) menar att kärnvärdet skall representera företagets 
primära konkurrensfördel. I City Gross fall vill de även utbilda konsumenten att tänka mer på 
miljön och vad de stoppar i sig. Detta kan därmed leda till ett ökat engagemang från 
kundernas sida. Coop engagerar sina kunder genom att låta dem vara med och påverka de 
beslut som fattas inom organisationen. Enligt M. Nelin (personlig kommunikation, 17 maj, 
2010) är det detta som skapar Coop och dess mervärde. Ett ökat engagemang leder enligt 
Melin (2008) till en ökad märkeslojalitet. E. Green- Karlsson (personlig kommunikation, 14 
maj, 2010) på Hemköp menar att det som skiljer dem från andra dagligvarubutiker är att de 
riktar sig mot de som endast handlar för en eller ett par dagar framöver och att deras butiker är 
belägna i närhet till kundernas hem eller arbeten. Studien med företaget Bain visade att 60 % 
av de totala månadsinköpen spenderades i den affär dit kunden oftast går (Kapferer 1999). 
Solomon et al. (2006) anser att märkeslojalitet innebär att kunden gör regelbundna köp av 
produkter med varumärket och därför blir det en vana för kunden. Genom att få in kunden i 
butiken flera gånger i veckan kan Hemköp bygga upp en relation med kunden. Det är viktigt 
att Hemköp, samtidigt som de ofta får in kunderna i butiken, arbetar för att kunderna skall 
förbli lojala, så att de inte väljer någon annan butik. Coops viktigaste och största målgrupp är 
deras medlemmar. Det är genom att lyssna på sina medlemmar och tillgodose deras behov 
som Coop hoppas kunna stärka sin varumärkeslojalitet. Att få kunden att känna sig delaktig 
och viktig är ett viktigt steg för att uppnå lojalitet (Söderlund, 2001). 
 
 
6.2 Lojalitetsskapande via sociala medier 
Alla dagligvaruföretagen använder sig av kundkort för att stärka sina kunders 
varumärkeslojalitet. Då korten fungerar som ett bonusbyggande system där kunden erbjuds 
bättre förmåner ju mer han/hon handlar skapar företaget ett mervärde för de kunder som 
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handlar ofta och för större belopp. Denna form av lojalitetsbelönande program fokuseras det 
allt mer på. (Söderlund, 2001) Eftersom alla företagen använder sig av kundkort är det dock 
inget som är speciellt och särskiljer dem från varandra. Melin (2008) anser att det är väldigt 
viktigt för företagen att ha ett särskilt mervärde som särskiljer dem från sina konkurrenter. 
Men i vårt fall har de alla samma åtgärder för att få kunderna att bli lojala. Det är viktigt att 
kunderna känner att de får något extra för att de skall fortsätta att vara lojala. Genom 
Facebook kan kunderna få känna sig speciella och att företagen prioriterar just dem.  
 
Dagligvaror brukar, enligt Melin (2008) klassas som lågengagerade varor där det är viktigt att 
företagens marknadsföring söker upp konsumenterna. Genom att använda sig av Facebook 
möter företagen kunden i en mer privat omgivning (P. Brown, personlig kommunikation, 26 
april, 2010). Denna slags varumärkesuppbyggande aktivitet där det förs en dialog i stället för 
en monolog är otroligt viktig för att stärka kundernas märkeslojalitet. Det finns en mängd 
olika aktiviteter som företagen kan använda sig av på Facebook som är bra när det handlar om 
att skapa en relation till kunderna där de känner att deras åsikt räknas. Detta i sin tur leder till 
att kunderna blir lojala. Genom att vara lyhörd och låta sina kunder komma med sina åsikter 
anser Kapferer (1999) att risken för att kunden skall vara illojal minskar.   
 
Alla tre dagligvaruföretagen har använt eller använder sig idag av sociala medier. En stor 
fördel är att det är gratis och tillåter att information sprids snabbare (Qualman, 2009). Enligt 
Blomqvist et al. (1999) är en av dimensionerna som bidrar till kundnärhet, tillgänglighet. 
Tillgänglighet handlar om att ha en stark närvaro på marknaden. Idag är Facebook ett av de 
sociala medierna med flest antal användare och det som växer snabbast vilket innebär att det 
är en viktig del av marknaden (Holzner, 2009). Genom att dagligvaruföretagen marknadsför 
sig på Facebook är de nära sina kunder vilket i grunden är det som kundnärhet handlar om. 
 
City Gross använder sig av Facebook för att skapa en dialog med sina kunder. Söderlund 
(2001) anser att en del i att kunden skall bli nöjd är just att denne känner att han/hon har något 
att säga till om och att hans/hennes röst blir hörd. Vidare tror Söderlund (2001) att 
communities är en bra aktivitet då det gäller att skapa en dialog med kunderna. Communities 
bidrar till nätverksbyggande, både privatpersoner emellan och mellan privatpersoner och 
företag. En av kategorierna som Treffner och David (2001) anser är viktiga när det kommer 
till kundens behov är social tillhörighet där kunden vill känna en gemenskap med andra. I dag 
är sociala medier en stor del av många människors liv där interaktionen med andra är viktig. 
Blomqvist et al. (1999) menar att interaktivitet är en viktig del av att skapa ett värde för 
kunden och som sedan leder till att kunderna blir lojala. Genom välutvecklade mötesplatser 
kan företagen interagera med både befintliga och potentiella kunder, något som 
dagligvaruföretagen bör sträva efter. Facebook främjar interaktivitet eftersom användaren 
själv är aktiv och letar information. Den bestämmer själva när och hur den vill ta del av 
informationen vilket innebär att den själv måste söka upp den. Att som företag anpassa sig till 
sina kunder och lyssna till deras åsikter är det som skapar en relation företaget och kunden 
emellan och som på längre sikt skapar varumärkeslojalitet. 
 
P. Brown (personlig kommunikation, 26 april, 2010) anser att genom sociala medier och 
Facebook når företagen kunden på en annan, en mer personlig, nivå. M. Valdes (personlig 
kommunikation, 21 april, 2010) menar att skillnaden mellan sociala medier och andra medier 
är just att företagen närmar sig kunderna på ett mer privat plan. Blomqvist et al. (1999) anser 
att företag måste släppa den traditionella marknadsföringen och fokusera på kommunikation 
istället. M. Valdes (personlig kommunikation, 21 april, 2010) och P. Brown (personlig 
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kommunikation, 26 april, 2010) anser båda att den främsta fördelen med att använda sig av 
sociala medier är just att kunna skapa en dialog med kunderna. R. Martinsson (personlig 
kommunikation, 4 maj, 2010) på City Gross ser en stor fördel med att snabbt få information 
från kunderna om hur de upplever varumärket. Breakenridge (2008) anser att det är det 
sociala medier handlar om, att lyssna på kunderna och få dem att engagera sig.  
 
6.2.1 Negativ kritik 
E. Green- Karlsson (personlig kommunikation, 14 maj, 2010) tycker att det är spännande med 
Facebook och möjligheten att snabbt kunna kommunicera med sina kunder men ser även 
nackdelar i det eftersom företagen inte kan styra forumets innehåll. Även M. Valdes 
(personlig kommunikation, 21 april, 2010) anser att det är en nackdel för företag att de inte 
kan styra innehållet på sidorna vilket kan innebära att människor skriver negativa saker på 
sidan. M. Valdes (personlig kommunikation, 21 april, 2010) och R. Martinsson (personlig 
kommunikation, 4 maj, 2010) anser båda att denna information inte behöver vara skadlig för 
företaget om de snabbt svarar på den negativa kritiken. Kundernas lojalitet kan vända snabbt 
om de inte känner att de får det de behöver för att bli nöjda. Kapferer (1999) anser att företag 
måste vara lyhörda och lyssna på kunden för att inte få illojala kunder. Det är viktigt att tänka 
på att Facebook även kan vara ett redskap för företag att få veta när kunder inte är nöjda. Det 
är ofta svårt för företag att veta varför kunder väljer konkurrerande företag. Genom att ha en 
dialog på Facebook kan dagligvaruföretagen agera proaktivt, vilket innebär att de agerar i 
förebyggande syfte. I stället för att kunderna direkt väljer att lämna företagen kan de genom 
att ha en öppen dialog med kunderna via Facebook får reda på vilka problem kunderna 
upplever och vad de ogillar med dagligvaruföretaget. Därmed kan företagen försöka att 
motverka de saker som kunderna upplever som negativa innan kunderna väljer att gå till en 
konkurrent. Kunderna känner i sin tur, om dagligvaruföretagen meddelar dem att de kommer 
att vidta åtgärder eller bemöter kritiken att deras åsikter räknas, vilket leder till att de får 
förtroende för företaget. 
 
 
6.2.2 Engagemang  
Användarna måste även göra ett aktivt val att få information eller uttrycka sig. R. Martinsson 
(personlig kommunikation, 4 maj, 2010) på City Gross menar att genom ”Gilla-knappen” på 
Facebook behöver inte användaren skriva något men City Gross kan ändå se att deras budskap 
har uppmärksammats vilket är svårt att mäta i andra fall. Holzner (2009) anser att detta hör till 
den nya sortens marknadsföring att ha en tvåvägskommunikation med kunden. Dialogen är 
just det som R. Martinsson (personlig kommunikation, 4 maj, 2010) upplever som den 
främsta fördelen och anledningen till att City Gross använde sig av sociala medier. Lojaliteten 
från kunden grundar sig i att kunden känner igen varumärket och skapar en relation till det. 
Söderlund (2001) menar att när kunden blir lojal mot företagets varumärke får den med tiden 
också mer kunskap om företaget och dess produkter. Detta kan företaget ta vara på och 
därmed utveckla sitt varumärke med hjälp av den informationen. Solis och Breakenridge 
(2009) menar att genom de sociala medierna kan kunden uttrycka sina åsikter och därmed blir 
de mer engagerade i företaget. Melin (2008) anser att engagemang är viktigt eftersom lågt 
engagemang inte brukar resultera i stark märkeslojalitet. Ett sätt att skapa engagemang från 
kundens sida är att använda sig av eventfunktionen på Facebook. Genom att skapa öppna 
event tillåter företaget att kunden lämnar sin åsikt i frågor kring eventet.  
 
6.2.3 Resurskrävande 
Både representanterna från Hemköp och City Gross anser att ett av problemen med sociala 
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medier är att det är resurskrävande. Uppdateringarna på Facebook och även andra sociala 
medier måste ske kontinuerligt för att sidan och informationen hela tiden skall vara up to date. 
City Gross arbetar för att göra en plan för hur de skall arbeta med sociala medier. Detta är en 
bra åtgärd eftersom företaget då enklare kan planera i förväg hur de skall arbeta, vilket kan 
innebära att det inte blir lika resurskrävande. Experterna P. Brown (personlig kommunikation, 
26 april, 2010) och M. Valdes (personlig kommunikation, 21 april, 2010) menar även de att 
ett av de stora problemen för företag är att det är tids- och resurskrävande. Dock anser båda 
att det är ett effektivt och bra sätt att snabbt nå ut till sina kunder. Bygger företag upp 
relationen med sina kunder på ett bra sätt finns det de kunder som är lojala företagets 
varumärke resten av sina liv (Melin 2008). Företagets resurser för att bibehålla kunders 
lojalitet kan då väga tyngre än de resurser som måste avsättas. Att bygga relationer där 
företaget skapar kundnöjdhet är resurskrävande då arbetet hela tiden måste förnyas utifrån nya 
krav och förutsättningar. Dock är kundnöjdhet en av de viktigaste, tidlösa faktorerna som all 
verksamhet bygger på. Att därför använda sig av denna arbetsmetod är en lönsam investering. 
(Blomqvist et al., 1999)  
 
 

6.3 Lojalitetsskapande aktiviteter 
Kundnöjdhet leder till att kunderna bli lojala. Bitner et al. (1990) anser att hur de anställda 
agerar mot kunderna är av största vikt för att kundnöjdhet skall uppstå. Enligt R. Martinsson 
(personlig kommunikation, 4 maj, 2010) på City Gross håller de på att arbeta ut en plan för 
hur de skall arbeta med sociala medier. De är viktigt att alla vet hur de skall gå tillväga när de 
använder sociala medier för att marknadsföra sig. Är inte företaget utbildat i hur de sociala 
medierna skall användas kan de lätt bli dåligt förankrade i företaget. Detta i sin tur leder till 
att företaget inte lyckas förmedla någon trovärdighet och varumärket i sin tur kan ta skada (E. 
Gürler, personlig kommunikation, 29 april, 2010). Holzner (2009) anser att det är viktigt för 
företagen att tänka på att det är kunden som bestämmer om den vill ta del av den information 
företaget lägger ut. Facebook bör inte användas för att bombardera kunderna med 
erbjudanden utan det bör användas för att skapa en relation till kunden. M. Valdes (personlig 
kommunikation, 21 april, 2010) anser att ett misstag många företag gör att de inte vet hur de 
skall använda sig av sociala medier. Därmed blir det inte utnyttjat till fullo.  
 
Söderlund (2001) anser att ett steg i att skapa en relation med kunden är att känna till vad 
kunden vill ha redan innan han/hon själv vet det. Ett sätt att skapa dessa relationer är genom 
e-CRM. Att spara konsumenternas mailadresser och onlinebeteende för att kunna 
specialanpassa erbjudande till kunden är ett av dessa sätt. Genom att ha databaser eller 
liknande där kundernas preferenser sparas kan både personalen och företaget få information 
om vad kunden vill ha innan den har sagt det. Dessa preferenser kan spåras genom kundens 
Facebook aktivitet då allt som kunden gör sparas på hans/hennes profil. Ett annat sätt att få 
information till dessa databaser är genom att genomföra opinionsundersökningar på Facebook 
(Holzner, 2009). När City Gross använder sig av sociala medier anser R. Martinsson 
(personlig kommunikation, 4 maj, 2010) att en av svårigheterna är att kunna samla in all 
information som de får av kunderna. Genom att ha en grupp eller en Fan-page kan företagen 
få information som de sedan kan använda för att marknadsföra sig mot de kunder som har 
specifika preferenser. Har till exempel någon sagt att de vill diskutera och få mer idéer och 
tips på recept eller metoder i köket, kan dagligvaruföretagen använda denna information. De 
kan sedan skicka ut information till dessa personer på Facebook om de till exempel skall ha 
ett diskussionsforum om nya recept och knep för att lyckas bättre i köket. Detta handlar 
främst om kund-till-kund relaterade aktiviteter där communityt främst används för att 
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kunderna skall föra en dialog med varandra. Företagen kan då i stället iaktta konversationen 
och på så sätt få kunskap om kunden. (Söderlund, 2001) Här är grupper en stor fördel 
eftersom det främjar interaktion både kunder emellan och mellan kund och företag. (Holzner, 
2009) Hemköp gjorde under påsken 2010 en kampanj på Facebook där de på en sida skapade 
en tävling för sina kunder. Målet var att öka varumärkeskännedomen hos en yngre målgrupp 
och samtidigt skapa trafik till butiken. Efter denna kampanj har inte Hemköp använt sig av 
Facebook. Detta är någon som kan ses som negativt då P. Brown (personlig kommunikation, 
26 april, 2010) säger att har företaget en gång startat med sociala medier så är det viktigt att 
fortsätta då företaget annars riskerar att tappa sin trovärdighet.  
 
McWilliams (2000) modell om hur företag kan få lojala kunder med hjälp av communities 
menar att det är viktigt att sajten fokuserar på ett specifikt ämne. För alla de dagligvaruföretag 
vi har intervjuat är matglädje den gemensamma nämnaren vilket innebär att deras sidor redan 
har ett naturligt ämne att fokusera på. Sidorna kan vem som helst bli ett ”fan” av. Holzner 
(2009) menar att en sida är mer fokuserat på varumärket och där företagen vill förmedla något 
till sina kunder. Genom att ha en sida framträder företagen även på användarnas profiler vilket 
gör att även deras vänner kan se aktiviteten och bli intresserade. Kapferer (1999) anser att 
lojala kunder ofta vill berätta för andra om varumärket och fungerar därmed som en 
talesperson för varumärket. Genom att varumärket visas kan potentiella kunder upptäcka 
varumärket vilket öppnar upp för en ny relation där företagen kan arbeta för att bygga upp 
märkeslojaliteten. En annan lojalitetsskapandeaktivitet kan vara att använda sig av 
applikationer på företagets Facebooksida. Genom att utforma applikationer med starka 
kopplingar mellan företaget och kunden kan ett lojalitetsband skapas.  
 
 

6.4 Framtiden 
Hemköp har som mål att i framtiden förtydliga sitt varumärke. De vill förmedla vad 
varumärket står för och skapa en tydlighet i konsumenternas medvetande. Enligt Uggla 
(2003) är det genom att skapa tydlighet i varumärket som företag lyckas skapa en lojalitet hos 
sina kunder. Melin (2008) menar att tydlighet är viktigt för att kunna förmedla ett starkt 
mervärde och skapa ett starkt kärnvärde. Något som i sin tur är viktigt för att skapa sig en 
unik position på marknaden. För att skapa lojala kunder så är det viktigt för företaget att 
kunna skilja på de olika målgruppernas enskilda behov (Söderlund, 2010). En viktig aspekt är 
att dessa behov förändras över tiden och det gäller därför att hänga med i denna utveckling. 
Ett sätt att göra detta är genom att aktivt arbeta med e-CRM där företaget kan följa olika 
målgruppers utveckling. Informationen till denna databas kan hämtas genom att göra 
undersökningar via Facebook där företaget väljer att utforma enkäten för att sedan matcha den 
mot olika målgrupper. För Coop är detta ett viktigt steg i den lojalitetsskapandeprocessen då 
de vet att olika kunder har olika behov och därför vill och behöver bemötas på olika sätt. På 
City Gross har de som mål att i framtiden utveckla varumärket genom att vara nytänkande 
och våga vara annorlunda samt att testa nya saker gentemot konsumenterna. Att använda sig 
av Facebooks olika marknadsföringsverktyg är ett steg för City Gross att kunna testa 
annorlunda marknadsföringssätt för att nå nya och befintliga konsumenter. Även för Coop 
handlar framtiden om att utveckla varumärket. Denna utveckling vill Coop skall ske 
tillsammans med deras medlemmar och med hjälp av sociala medier. Detta är en korrekt tanke 
av Coop då sociala medier faktiskt handlar om interaktion och relationsskapande (Solis & 
Breakenridge, 2009). På Facebook möter företag sina kunder på ett mer personligt plan vilket 
kan vara till stor hjälp för Coop då de vill involvera sina kunder i företagets utveckling (P. 
Brown, personlig kommunikation, 26 april, 2010). Att involvera kunden i företagets processer 
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och få denne att känna att hans/hennes åsikter betyder något för företaget skapar lojalitet 
(Söderlund, 2001).  
 
Bacon Salts framgång är ett tydligt exempel på kraften i sociala medier (Qualman, 2009). 
Med hjälp av sociala medier kan företag utan några som helst resurser och tillgångar snabbt 
växa sig stora och till starka varumärken endast med sociala mediers kraft. Bacon Salts 
framgång visar hur ett företag har växt fram genom en community och de gratistjänster som 
där fanns att tillgå. P. Brown (personlig kommunikation, 26 april, 2010) anser att sociala 
medier inte bör användas för säljfrämjande syfte utan som en kanal för informationsdelning 
och kommunikation. Att använda annonseringstjänsten eller marknadstorget på Facebook som 
har till syfte att annonsera företagets produkter och som också kostar pengar skulle därmed bli 
ett steg i fel riktning när det gäller marknadsföringsarbetet med sociala medier. Istället för att 
stärka kundernas lojalitet skulle företagen riskera det motsatta. När företag involverar 
aktiviteter på sociala mediesajter i sitt marknadsföringsarbete är det viktigt att företaget är 
säker på att deras medverkan ger ett värde för deras målgrupp (Brown, 2009). Att publicera 
kommersiella meddelanden är inget som bör klassas som värde för kunden enligt Brown 
(2009). Annonser på Facebook blir därmed fel i företagets lojalitetsarbete då lojalitet bygger 
på relationer och förtroende enligt Söderlund (2001) och inte på kommersiella budskap.  
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7 SLUTSATS 
Hur kan svenska dagligvaruföretag använda sig av sociala medier för att stärka sina 

kunders varumärkeslojalitet? 
 
Genom att använda sig av sociala medier kan dagligvaruföretag skapa en interaktion och 
tillåta en tvåvägskommunikation med sina kunder. Denna interaktion öppnar upp för en 
dialog som är svår att nå genom de traditionella marknadsföringskanalerna. Att kunna få 
insikt hur kunden tänker ger dagligvaruföretaget en möjlighet att bemöta kundens behov och 
bygga upp en relation som i sin tur kan leda till att varumärkeslojalitet uppstår mellan kunden 
och företaget. Genom att använda sig av Facebook, som är det största sociala mediet, kan 
dagligvaruföretag möta sina kunder på ett mer privat plan och skapa den relation som är 
nödvändig för att få kunderna märkeslojala. Kunden gör på Facebook alltid ett aktivt val om 
den vill ta del av företagens information. 
 
 

7.1 Hur dagligvaruföretag kan använda sig av Facebook 
• Grupper på Facebook är ett bra val då dagligvaruföretagen vill skapa ett intresse för 

varumärket. Företagen kan interagera och skapa en diskussion med sina kunder, detta 
leder till att en relation skapas, vilket är en förutsättning för att märkeslojalitet skall 
uppstå. Företaget kan besvara eventuella frågor och bemöta eventuell kritik vilket i sin 
tur kan stärka relationen ytterligare mellan kunden och företaget. Känner kunden att 
dess åsikt räknas stärks märkeslojaliteten mot företagets varumärke. Företaget kan 
också samla information kring kundernas preferenser genom att bevaka interaktionen 
kunderna emellan. Genom denna information får företaget en möjlighet att veta vad 
kunden vill ha innan den själv vet det. Detta gör att företagen kan ta fram erbjudanden 
som är anpassade efter de olika målgrupperna. Genom att kunden känner att företaget 
ger den det han/hon söker vill han/hon fortsätta vara lojal mot varumärket. 
 

• Sidor på Facebook kan användas både som en Fan-sida och en vanlig sida som 
människor kan gilla. På sidorna kan företaget till skillnad från grupperna använda sig 
av applikationer. Sidan fokuserar mer på varumärket vilket är viktigt för 
dagligvaruföretag eftersom de erbjuder liknande eller likadana produkter. 
Informationen som företagen kan dela med sig på sidorna leder till att kunderna 
känner sig närmare sitt dagligvaruföretag vilket ökar märkeslojaliteten. Eftersom sidan 
visas på kundens profil förmedlas varumärket till fler mottagare som också kan bli ett 
”fan” av sida vilket skapar en viral effekt.  

 
• Applikationer kan användas för att engagera kunden. Dagligvaruföretagen kan 

utveckla unika applikationer som hjälper kunden. Genom att underlätta kundens 
köpprocess blir den mer benägen att återkomma, vilket skapar märkeslojalitet. 

 
• Events är ett bra sätt för dagligvaruföretagen att nå många människor eller en specifik 

målgrupp för att bjuda in till ett event. Genom att nå kunderna på ett mer personligt 
plan där kunden ges möjlighet att påverka och bli en del av eventet stärks relationen 
mellan dagligvaruföretaget och kunden. 
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7.2 Rekommendationer till dagligvaruföretag 
I dagsläget använder de svenska dagligvaruföretagen inte Facebooks fulla kapacitet. Våra 
rekommendationer till svenska dagligvaruföretag är att använda sig av en kombination av 
Facebooks olika verktyg för att stärka sina kunders varumärkeslojalitet. Våra förslag är att 
använda dessa verktyg på följande sätt: 
 

• Grupper bör användas för att skapa en dialog med kunderna som annars är svår att 
uppnå via traditionella marknadsföringskanaler. Genom att vara aktiv och snabbt svara 
på kunders frågor, tankar eller kritik stärks relationen. Det är viktigt att kunden känner 
att de skapar ett värde att vara medlem i företagets grupp. Att därför enbart använda 
gruppen som en möjlighet för kunderna att interagera med varandra och med företaget 
och inte som en säljkanal är av största vikt. Grupper skall därmed användas för att 
kommunicera med kunderna inte för att sälja till dem.  
 

• Som komplement till grupperna bör dagligvaruföretagen skapa sig en sida på 
Facebook. På denna sida kan företaget informera kunderna om varumärket och 
aktuella erbjudanden.  

 
• För att komplettera sidan kan företaget använda sig av applikationer. Dessa kan vara 

utformade på olika sätt. Ett förslag är att ta fram en applikation i form av en 
inköpslista där kunden själv kan fylla i vilka varor som skall inhandlas eller där 
dagligvaruföretaget har lagt in en färdig inköpslista efter av företaget framtagna 
recept. Genom att ladda ner ett recept till mobilen erhåller kunden en komplett 
inköpslista att handla efter.  

 
• Som ett ytterligare komplement kan dagligvaruföretagen välja att upprätta olika event 

och marknadsföra dessa på Facebook. Genom att välja att skapa ett öppet alternativt 
stängt event kan dagligvaruföretaget välja vilken målgrupp de vill rikta eventet till.  

 
Dessa förslag kan användas var för sig men dagligvaruföretagen stärker varumärkeslojaliteten 
på bästa sätt om de kombinerar de olika verktygen. Detta då företagen kommer att täcka alla 
lojalitetsdimensionerna. Nämnda rekommendationer kräver även att resurser avsätts av 
företagen. Avsätts inte resurser så att arbetet sker kontinuerligt riskerar företaget att deras 
trovärdighet sänks. Sänks trovärdigheten för företaget finns en stor risk att arbetet som var till 
för att stärka kundernas varumärkeslojalitet istället minskar den. 
 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
• Att undersöka ur ett konsumentperspektiv hur företag kan arbeta med sociala medier 

för att stärka varumärkeslojaliteten. Det vill säga intervjua konsumenter och 
undersöka hur de anser att de skulle kunna bli mer lojala ett varumärke genom 
företagets marknadsföring på sociala medier. 
 

• Genomföra en studie på vad som sker med kundernas varumärkeslojalitet efter att 
företaget har genomfört de förslag som denna uppsats slutsats belyste. 

 
• Vi anser även att de kan vara intressant att undersöka andra sociala medier förutom 

Facebook och se om de kan stärka märkeslojaliteten för företagets kunder. 
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• Undersöka om en kombination av olika sociala medier kan stärka 

varumärkeslojaliteten är ett annat ämne som hade varit intressant att undersöka. 
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FRÅGOR TILL EXPERTERNA 
 

• Vad arbetar du med? 
 

• Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 
 

• Expertisområde? 
 

• Hur skulle du kortfattat beskriva sociala medier? 
 

• Hur anser du att tillväxten ser ut för sociala medier? 
 

• Hur skiljer sig kommunikation via sociala medier från traditionell 
marknadskommunikation? 
 

• Vilka fördelar får företag när de använder sig av sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg? 
 

• Vilka nackdelar för företaget kan sociala medier medföra när det används som ett 
marknadsföringsverktyg? 
 

• Hur kan företag använda sig av sociala medier när de marknadsför sitt 
företag/varumärke? 
 

o Vilket sätt anser du vara det bästa? 
 

• Vilket är primärsyftet för företag när de använder sig av sociala medier i sin 
marknadsföring? Ex. varumärkesbyggande, säljande, förbättra kundrelationer mm. 
 

• Vad anser du om Facebook som socialt medium? 
 

• Hur kan företag bäst använda sig av Facebook ur ett marknadsföringssyfte? 
 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med Facebook som 
marknadsföringsverktyg? 
 

• Vad är ditt argument för att få företag att börja arbeta med sociala medier? 
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QUESTIONS FOR THE EXPERTS 
 

• What do you work with? 
 

• For how long have you been working in your field of profession? 
 

• Area of connoisseurship? 
 

• How would you shortly describe social media marketing?  
 

• How would you describe the potential growth of social media?  
 

• What is the difference in communication between social media and traditional market 
communication?  
 

• Which benefits will companies that use social media as a marketing tool experience? 
 

• Which disadvantages can social media marketing cause for companies that use it as a 
marketing tool?   
 

• How can businesses use social media in their company and branding promotion? 
 

o Which ways would you say is the best? 
 

• What is the primary goal for business using social media in their marketing? Brand 
building, sales, customer relations…. 
 

• What do you think of Facebook as a social medium? 
 

• How can companies use Facebook in the best possible way as a marketing objective?  
 

• What up- and downsides do you see with Facebook as a marketing tool? 
 

• What is your argument to make companies consider starting working with social 
media? 
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INTERVJU MED PAUL BROWN, KONSULT OCH 
EGENFÖRETAGARE INOM FÖRSÄLJNING OCH SOCIALA 

MEDIER 
 
Paul Brown är ägare till konsultbyrån Spectrum Sales Training i Bristol, England. I över 20 år 
har Brown arbetat med försäljning och marknadsföring. Sedan 1995 driver han det egna 
företaget Spectrum Sales Training som specialiserat sig på coachning inom försäljning och 
sociala medier. Huvudsakligen arbetar Brown med att coacha mindre säljgrupper i hur de 
skall effektivisera sin försäljning. Enligt Brown (2010) handlar det om att skapa en förståelse 
för alla steg i försäljningsprocessen, från att bygga upp kännedomen kring företaget och 
produkten till att välja rätt kanaler för att förmedla sitt budskap.  
 

Sociala medier 
Enligt Brown (2010) så är sociala medier ett nytt sätt att marknadsföra sig och bygga nätverk. 
Det är ett verktyg som är anpassat efter människors nya kommunikationsbeteende och som 
reflekterar det samhälle vi idag lever i. Sociala medier handlar om att använda den existerande 
teknologin för att effektivisera företaget. Det handlar om att utnyttja den teknologin som finns 
och människors nya sätt att kommunicera för att snabbare och i en mycket vidare form bygga 
upp nätverk för företaget.   
 
Sociala medier hjälper inte bara företag att växa snabbare och på en mer global nivå. Det 
hjälper även företaget att komma i kontakt med personer som de annars kanske aldrig hade 
lyckats komma i kontakt med då de varken har deras telefonnummer eller mailadresser. 
Brown (2010) påpekar att det är viktigt att veta att sociala medier bör användas i syfte att 
stärka medvetenheten/kännedomen kring varumärket och bör inte ses som en säljfrämjande 
kanal. De företag som ser sociala medier som en chans att sälja misslyckas oftast då de har 
missuppfattat primärsyftet med sociala medier, att skapa AWARENESS (kännedom) kring 
varumärket. Att vilja skapa en miljö där dina kunder litar på dig, och du på dina kunder, anser 
Brown (2010) vara en viktig aspekt och syfte i att använda sig av sociala medier.  
 
Sociala medier kan användas på flera olika sätt. Det vanligaste och enligt Brown (2010) mest 
effektiva sättet är att använda sociala medier som ett sätt att stärka medvetenheten kring 
varumärket. Detta genom att skapa en plats där företaget har chans att regelbundet och på ett 
lättillgängligt sätt presentera nya produkter och erbjudanden från företaget. Att kombinera 
flera olika sociala media communities anser Brown vara det mest effektiva. Brown (2010) 
menar på att det är olika målgrupper man når genom de olika communitiesen som finns. 
Genom LinkedIn byggs vanligtvis kontakter med leverantörer och återförsäljare medan 
Facebook används för att nå befintliga och potentiella kunder. Brown (2010) sammanfattar 
LinkedIn som en business community där professionella kontakter sköts och Facebook som 
ett mer mänskligt och familjärt community. På Facebook låter man kunderna få lära känna 
företaget och dess medarbetare genom att visa att även företaget drivs av mänskliga individer 
och bör uppfattas som en av dem berättar Brown (2010). Att starta med en LinkedIn profil 
brukar vara det vanligaste för att sedan arbeta sig vidare mot YouTube för att stärka företagets 
profil innan man tar steget vidare mot Facebook och Twitter där man möter kunden. 
Facebook är det sista steget där man faktiskt tillåter en öppen tvåvägskommunikation mellan 
företaget och kunden.  
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Det finns både positiva och negativa aspekter med att använda sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg. Dock så överväger de positiva aspekterna de negativa om man 
frågar Brown. Den mest negativa aspekten med sociala medier är att det är tidskrävande. En 
annan är att när du väl har startat så kan du inte sluta eftersom kunderna och eventuella 
leverantörer och dylikt då riskerar att tro att det går dåligt för företaget eller att företaget inte 
längre existerar. Du missar även den traditionella direktkontakten du tidigare hade genom 
telefonsamtal och regelbundna möten. Men som tidigare nämnt så är de positiva aspekterna 
fler. Med sociala medier så når du fler, du har möjlighet att nå människor på en global nivå 
utan att du känner dem. Du kan genom att använda dig av andra grupper och profiler på de 
olika communitisen nå speciella målgrupper överallt i världen, på ett snabbt och effektivt sätt. 
Allt går snabbt, det är billigt och viktigast av allt, det är lättillgängligt.  
 
Browns (2010) huvudsakliga argument för varför företag bör börja arbeta med sociala medier 
är att det är:  

• Tidseffektivt 
• Når många 
• Skapar/ökar kännedomen kring varumärket 
• Skapar innovation för företaget då fler är deltagare i arbetet 
• Passar in i konsumenters nya livsstil och sätt att kommunicera 

 
Facebook 
Brown (2010) anser att Facebook är en bra marknadsföringskanal då du vill skapa den 
personliga kontakten med dina kunder. Ett sätt är att låta dina kunder föra en dialog med dig, 
företaget. Han anser även att Facebook är en mänskligare kanal där du kan skapa en relation 
med dina kunder då de mer ser dig som en vän än att du marknadsför dig. Facebook är enligt 
Brown (2010) ett bra sätt att differentiera sig från sina konkurrenter. Istället för att du trycker 
reklamen mot dina kunder så kommer de och hämtar den hos dig.  
 
Det bästa sättet att lyckas med Facebook som en marknadsföringskanal är enligt Brown 
(2010) att inte se det som en chans att marknadsföra sig och sälja produkter. Att skapa en 
relation med dina nuvarande och potentiella kunder och låta dem känna att det är de som har 
kontroll av sidan är det bästa. Att skapa en plats där kunderna kan ha trevligt och där de 
känner sig speciella och utvalda är ett knep för att lyckas öka varumärkeskännedomen. 
Genom Facebook kan företag skapa relationer med sina kunder. De kan lättare nå sina kunder 
och framförallt kan de nå fler på en global nivå. Genom antalet användare på Facebook kan 
man snabbt bygga upp och stärka kännedomen kring sitt företag/varumärke. Facebook ger 
även kunderna en chans att direkt vidarekoppla på det företaget säger om sig själva och deras 
produkter, Facebook skapar en tvåvägskommunikation. Att annonsera på Facebook ser Brown 
(2010) som en ”hit and miss”. Sociala medier bör användas för att bygga kundrelationer och 
öka varumärkeskännedomen. Att lägga pengar på att annonsera på dessa sidor motverkar det 
mål som du borde ha med att finnas med på dessa sidor. Tänk på att särskilja sociala medier 
från de klassiska marknadsföringskanalerna. Att använda sociala medier skall fungera som 
marknadsföring ”outside the box”, det handlar lite om omvänd psykologi. Kunden skall känna 
att han/hon kommer till oss för information och inte tvärtom. Det är kunden som informerar 
oss och inte vi som informerar kunden. 
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Självklart så är inte allt guld och gröna skogar med Facebook. Som alla andra 
marknadsföringskanaler så finns det nackdelar även med Facebook som ett 
marknadsföringsverktyg/marknadsföringskanal. Eftersom Facebook är en offentlig sida där 
andra har möjlighet att ge synpunkter så förlorar man som företag den kontrollen som man 
har med de traditionella marknadsföringskanalerna. Du riskerar att det publiceras negativ 
information om företaget och dess produkter på en plats som direkt kopplas till företaget. 
Eftersom företaget förlorar kontrollen över det som publiceras på Facebook så är det viktigt 
att man som företag är säker på sig själv, sina produkter och hur man skall hantera kriser 
innan man överväger att skapa sig ett Facebook konto. En annan negativ aspekt som Brown 
(2010) också tror är en av huvudorsakerna till att företag är rädda för sociala medier är att 
företag är rädda att konkurrenter skall få möjlighet att spionera på dem. 
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INTERVJU MED MONICA VALDES, DIGITALSPECIALIST 
 
Valdes arbetar på Starcom som är en av Sveriges största mediebyråer. Byrån ingår i 
MediaVest Group och har cirka 100 medarbetare i Sverige. Valdes arbetar med det digitala på 
Starcom som digitalspecialist och har arbetat inom yrket i 5 år. Hon är utbildad civilekonom 
med inriktning marknadsföring.  
 

Sociala medier 
Valdes (2010) beskriver sociala medier som användargenererande, där användaren står för 
innehållet och snabbt kan sprida budskap vidare. Olika sociala medier har olika funktioner, 
Facebook används främst för att kommunicera privat och hålla kontakt med vänner. Twitter 
anser Valdes (2010) används mer för branschspecifika syften med informationsflöde som bas, 
där användaren kan välja att följa olika profiler. LinkedIn är ett mer arbetsrelaterat nätverk.  
Vilka fördelar och nackdelar som finns när företag använder sig av sociala medier som 
marknadsföringsverktyg beror mycket på hur företagen väljer att använda dem. De är ett bra 
sätt för företag att snabbt kunna bemöta användaren gällande frågor eller funderingar den kan 
ha, de kan även bemöta eventuell kritik eller fånga upp ett visst intresse. En stor fördel med 
sociala medier är även att företagen kan vara nära användaren på ett helt annat sätt eftersom 
det är väldigt privat. Nackdelarna grundar sig enligt Valdes (2010) främst på att sociala 
medierna används på fel sätt. Ett exempel är på Facebook där företag kan använda sig av en 
”Fan-page”. En sådan bör inte primärt användas som en renodlad säljkanal där användaren 
matas med erbjudanden. Användaren skall känna att det finns en win-win situation där den 
interagerar med företaget. Rent generellt för sociala medier är en nackdel att det är svårt att 
styra vad som skrivs, det kan dock företagen till viss del använda till sin fördel om de bemöter 
det rätt och använder informationen eller svarar på kritiken på ett bra sätt. 
 
Sociala medier kan användas på olika sätt när företag marknadsför sig beroende på vad deras 
syfte är. De kan till exempel använda Twitter som en kundtjänstkanal där de tar emot frågor 
eller klagomål, de kan även lägga upp erbjudanden. De kan använda dem för att skapa många 
följare, vilket leder till att företaget når ut med sitt budskap till trogna kunder som i sin tur 
sprider budskapet vidare vilket skapar virala effekter. Valdes (2010) anser att det primära 
syftet när företag använder sig av sociala medier i sin marknadsföring bör vara 
varumärkesuppbyggande, där syftet främst är att informera och sprida kännedomen om 
varumärket. 
 
Valdes argument till varför företag ska använda sig av sociala medier är att de kan specificera 
och nå ut till smala målgrupper eftersom alla användare först registrerar sig. Detta är bra både 
för stora och små företag och medför att de kan ha riktade kampanjer. Sociala medier ger 
företagen en stor möjlighet att bemöta både kunders och andra användares frågor och 
funderingar, ris och ros. De kan även använda det som en informationskanal och informera 
om vad som händer inom företaget. Ett exempel är Solresor som efter en naturkatastrof 
informerade via Facebook när deras plan återigen skulle lyfta så att deras kunder kunde ta sig 
hem. Det är dock en förutsättning att företaget håller sidan levande och är aktivt In House, 
vilket innebär att de har anställda som arbetar med uppdateringar på deras olika sociala 
medier. Det är här kostnaden finns med sociala medier, att ha personal som arbetar med det, 
annars är det ingen större kostnad i rena pengar. 
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Valdes (2010) anser att sociala medier bara kommer att öka och det är bara att titta på hur 
unga kommunicerar idag för att se hur utvecklingen kommer bli. Den stora skillnaden mellan 
sociala medier och andra medier är att företagen är närmare användaren eftersom användaren 
gör ett aktivt val att få information eller uttrycka sig.  
 

Facebook 
Det finns olika sätt som företag kan använda sig av om de väljer att marknadsföra sig via 
Facebook. De kan köpa media, vilket innebär att synas med annonser på Facebook med 
säljbudskap eller som driver till en ”Fan-page” eller uppmana till något. De kan även ha olika 
applikationer. 
 
Det primära syftet med att använda sig av sociala medier som marknadsverktyg är 
varumärkesbyggande. Valdes (2010) menar dock vidare att annonsering på Facebook även 
har varit väldigt säljdrivande men även fört användaren till företagets ”Fan-page”. Då 
användaren är ett fan av varumärket har den tagit ett aktivt val och visat intresse för 
varumärket på ett privat plan. Därmed kan Facebook användas både som lojalitetsskapande 
och för att skapa en större spridning då vänner till användaren kan se att denne är ett ”fan” 
och därmed skapas virala effekter. 
 
Valdes (2010) anser att Facebook är ett bra marknadsföringsverktyg. Detta eftersom 
Facebook är Sveriges största sociala medium och därför en stor kraft att räkna med. De har 
många medlemmar och åldersgrupperna förflyttas uppåt vilket ger en stor målgrupp och 
räckvidd för företagen. På Facebook kan företag använda sig av annonsering, fan-page där 
företag kan ge information och få feedback, både positiv och negativ. De kan även använda 
sig av applikationer till exempel få användaren att göra ett val, Marabou hade en tävling där 
folk fick rösta på vilken chokladbit de ville ha bort ur Aladdin asken. Användare kan även 
genom applikationer vara med och tävla om något. 
 
Fördelar med Facebook som marknadsföringsverktyg är att företagen når en stor del av 
internetpopulationen. De når dem även på en mer nära och privat nivå där användaren själv är 
den som är aktiv. Nackdelar är att företagen inte kan styra informationen folk kan skapa egna 
grupper där de kan skriva negativa åsikter om varumärket. Eftersom Facebook är så utspritt 
kan de negativ åsikterna spridas snabbt, om något sådant händer är det viktigt för företag att 
snabbt bemöta kritiken.  
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INTERVJU MED EMRE GÜRLER, GRUNDARE OCH VD FÖR 
AFRICA’S POTENTIAL 

 
Gürler har arbetat inom media/IT/Internet branschen i fem år och inom internationell handel 
och utveckling i tre år. Gürler ser sig själv som en generalist som kan mycket inom många 
olika expertområden.  
 

Sociala medier 
”Använd minimalt med ansträngning för att nå maximalt med potentiella kunder” så väljer 
Gürler (2010) att kortfattat beskriva sociala medier.  
 
Gürler (2010) ser sociala medier som ett fenomen som kommer att fortsätta att växa i fem år 
till innan det kommer att börja avta. Att snabbare kunna härleda kunderna till dig än genom 
den traditionella marknadskommunikationen är något som Gürler (2010) ser som en positiv 
egenskap av sociala medier. Att använda sig av till exempel Google Analytics gör att du rent 
digitalt kan härleda demografin gällande dina kunders bakgrund mycket snabbare än 
traditionella metoder. De fördelar som företag kan vinna genom att använda sig av sociala 
medier är enligt Gürler (2010) framförallt tid och med det även pengar. Det enda som krävs 
för att lyckas med detta är att företaget är utbildad i sociala medier tillägger Gürler (2010). 
Som vi alla vet, där det finns fördelar brukar det också oftast finnas nackdelar. Enligt Gürler 
(2010) är den största nackdelen med sociala medier om företaget inte är utbildade inom 
området. Sociala medier blir då lätt dåligt förankrade i företaget och resultatet blir att 
företaget inte lyckas förmedla någon trovärdighet och varumärket kan i sin tur lätt ta skada av 
situationen (Gürler, 2010).  
 
När det gäller att använda sig av sociala medier för att marknadsföra sitt varumärke så anser 
Gürler (2010) att det är viktigt att se till hur mogen marknaden är. ”Sverige är till exempel 
inte mogna gällandes LinkedIn som marknadsföringsverktyg, medan i USA så har säkert 75 
% av alla professionella en sida på LinkedIn (Gürler, 2010). Gürler (2010) använder själv 
LinkedIn för att nå en internationell publik. Denna sida har han sammanlänkad med sin 
Facebook sida och sitt Twitter konto genom TweetDeek (Gürler, 2010).  
 

Facebook 
Gürler (2010) tycker att Facebook fungerar väldigt bra som ett marknadsföringsverktyg om 
du vet hur du skall använda det. Det krävs att du är en aktiv användare och har en grund att 
stå på. Om inte så kommer Facebook bara bli Gula Sidorna eller telefonkatalogen på 50-talet. 
(Gürler, 2010) 
 
Gürlers (2010) argument för varför företag skall börja arbeta med sociala medier är att det 
gäller att befinna sig i samma sociala rum som dina kunder.  
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FRÅGOR TILL FÖRETAG 
 

• Vilken position har du inom ditt företag? 
 

• Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

• Vilken är er målgrupp? 
 

• Beskriv en typisk kund hos er? 
 

• Hur arbetar ni med ert varumärke? 
 

o Hur arbetar ni för att bygga upp ert varumärke? 
 

o Hur arbetar ni för att få märkeslojala kunder? 
 

o Vilket mervärde anser ni att ni erbjuder era kunder som skiljer er från era 
konkurrenter? 

 
• Vad är er marknadsföringsfilosofi/kommunikationsstrategi? 

 
o Vilka medier marknadsför ni er genom idag? TV, Radio, Tidningar, Internet, 

Communities etc…? 
 

o Varför har ni valt dem? Finns det någon speciell tanke/strategi bakom valet? 
 

• Använder ni er av sociala medier? (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace dyl..) 
o Om JA, Vilka? 

 
o Varför/varför inte? 

 
� Om JA. Hur använder ni er av sociala medier i er marknadsföring? 
� Vilket är primärsyftet när ni använder er av sociala medier i er 

marknadsföring? Ex. varumärkesbyggande, säljande, förbättra 
kundrelationer mm. 

� Vilka fördelar anser ni att det finns med att använda sig av sociala 
medier som ett marknadsföringsverktyg? 

� Har ni stött på några nackdelar med sociala medier ur ett 
marknadsföringsperspektiv? 
 

� Om NEJ. Ser ni några nackdelar med att använda sig av sociala medier 
som ett marknadsföringsverktyg? 

� Har ni ur ett marknadsföringsperspektiv sett någon fördel av att ni inte 
använder er av sociala medier? 
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� Kan ni se några fördelar ert företag skulle kunna dra av att använda 
sociala medier som ett marknadsföringsverktyg? 
 

• Vad anser du om Facebook som socialt media? 
 

o Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med Facebook som 
marknadsföringsverktyg? 

 
• Hur skulle du vilja utveckla ert varumärke i framtiden? 

 



BILAGA 7   

 

 

INTERVJU MED CITY GROSS 
 
Robin Martinsson har arbetat på Bergendahls i fem år. Han arbetar som webbredaktör och 
webbansvarig för City Gross, vilket innebär att han ansvarar för den digitala informationen. 
Han arbetar både med City Gross hemsida och med deras sociala medier.  
 
Varumärket 
City Gross målgrupp är barnfamiljer och kvinnor från 25 till 45 år. För att bygga upp sitt 
varumärke arbetar de rent marknadsföringsmässigt med direkt reklam, flygblad, 
utomhusreklam, annonser, parkeringstavlor, tv-reklam och digitalt. Vid öppningar förstärker 
de sitt budskap, de har bland annat delat ut flaggor i den stad där de öppnar som innehavaren 
av flaggstången har fått 500 kronor för att hissa upp. De kör även runt med mopeder med 
reklambudskap i områdena. I deras arbete för att få märkeslojala kunder arbetar de mycket 
med att utbilda konsumenterna att göra bra val när de handlar, de har till exempel fokus på 
miljö och har en Äkta Vara kampanj som grundar sig på att konsumenten ska veta 
produkternas ursprung. De viktiga mervärde som City Gross erbjuder som skiljer dem från 
sina konkurrenter är enligt Martinsson deras fokus på Äkta Vara och att de har färskt svenskt 
kött, dessa får de mycket beröm av sina konsumenter för. Martinsson anser att en stor styrka 
för City Gross är att de har central styrning, där alla butikschefer är anställda av City Gross 
till skillnad från till exempel ICA där butikscheferna själva äger sina butiker. De har 28 
butiker i Sverige och genom den centrala styrningen kan de snabbt agera växa snabbare 
genom att informationsflödet går fort mellan de olika leden.  
 

Sociala medier 
City Gross marknadsfilosofi grundar sig i att bygga upp sitt varumärke. Deras 
kommunikationsstrategi innebär att de vill höras och synas i alla medier. De marknadsför sig i 
TV, radio, tidningar, Internet och sociala medier. De har börjat använda sig av sociala medier 
eftersom de vill föra en dialog med konsumenten. En av deras tankar bakom valet är att de har 
en slogan som lyder prova något nytt, prova City Gross. Idag använder de sig av Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Flicker och YouTube. Valet av Facebook och YouTube grundar sig i att de 
är störst just nu. Facebook är även ett bra sätt att bemöta kritik på ett professionellt sätt, detta 
är dock enligt Martinsson svårare med YouTube. De använder sig av Twitter eftersom det är 
väldigt hett just nu och vill därför vara med för att vara i framkant. De har i dag dock inte 
stora resurser inhouse utan det är endast Martinsson som arbetar med de sociala medierna 
men de håller just nu på att arbeta fram en strategi där de ska bestämma hur, när och genom 
vilka forum de ska arbeta med. När City Gross använder sig av sociala medier är det för att 
bygga upp varumärket, öka försäljningen genom att annonsera och lägga ut erbjudanden och 
förbättra kundrelationerna. Deras primärsyfte är dock att kunna föra en dialog med 
konsumenterna och med hjälp av deras input bygga ett starkare varumärke som kunderna ska 
vilja vara lojala mot. Fördelarna med sociala medier är enligt Martinsson, att de kan rikta sig 
mot en specifik målgrupp och att de kan föra en dialog med konsumenterna något som är 
mycket svårt med andra medier. Nackdelar är att de kanske inte kan fånga upp alla frågor och 
all kritik som konsumenterna har eftersom de behöver mer resurser. De använder sig just nu 
av Twingly som är ett slags bevakningssystem för sociala medier. Martinsson menar vidare 
att City Gross är bra på att göra mycket med få resurser och att det finns en särskild 
Bergendahlsanda där alla har en bra inställning och ger 110 %.  
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Facebook 
Martinsson anser att Facebook är ett bra socialt media där fördelarna är att de kan nå ut snabbt 
med information till båda konsumenter och konkurrenter. De kan lägga upp filmer och bilder. 
Styrkan ligger i att kunna föra en dialog med konsumenten och få respons snabbt. 
Konsumenterna behöver inte kommentera om de inte vill utan kan trycka på Gilla-knappen 
och på så sätt vet Martinsson att budskapet har uppmärksammats och att de har gjort något 
bra. Martinsson menar att många ser det som farligt att lägga ut privat information på 
Facebook men det är inte något som City Gross gör och därmed ser han inga nackdelar med 
det. 
  

Framtiden 
City Gross arbetar för att i framtiden utveckla sitt varumärke genom att vara nytänkande och 
våga vara annorlunda, samt testa nya saker gentemot konsumenterna. De växer idag väldigt 
starkt vilket Martinsson anser bero på att de har en central styrning där informationen går 
snabbt. Det är viktigt för dem att skapa vinst för att kunna få mer resurser och fortsätta 
utveckla företaget.           
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INTERVJU MED HEMKÖP 
 
Elisabet Green- Karlsson är marknadschef på Hemköp sedan september 2009. I grunden är 
Green- Karlsson är i grunden civilekonom med inriktning mot marknadsföring och har arbetat 
inom detta område i 25 år.  
 

Varumärket 
Enligt Green- Karlsson så finns det inte någon specifik demografisk målgrupp för Hemköp. 
De personer Hemköp riktar sig mot är istället väldigt enkelt, de riktar sig till matintresserade 
människor runtom i landet. Enligt Green- Karlsson är Hemköps typiska kund den 
matintresserade som endast handlar för en eller ett par dagar framöver åt gången. På Hemköp 
handlar varumärkesarbetet om att skapa en tydlig position på marknaden och att stärka 
kännedomen kring varumärket Hemköp och vad det står för. För att skapa märkeslojala 
kunder så arbetar Hemköp med kundkort. För tillfället så finns det cirka 300 000 Hemköps 
kundkort i omsättning ute bland konsumenter runtom i Sverige. Green- Karlsson säger att de 
har sett resultat bland de kunder som använder kundkortet. Dessa kunder är mer lojala och 
handlar för större summor enligt Green- Karlsson. Green- Karlsson poängterar att de är 
medvetna om att kundkort är något som alla kedjor använder sig av och skapar därför inget 
särskiljande mervärde just för Hemköps kunder. Istället så satsar Hemköp på att ha sina 
butiker belägna där kunderna finns, det vill säga nära deras hem eller arbete. Hemköps 
marknadsför sig genom ett antal olika medier. Den största mediaplatsen är enligt Green- 
Karlsson deras butiker. Till detta använder de sig mycket av flygblad. Dessa därför att det är 
nästintill ett måste i dagligvarubranschen att använda sig av denna mediaform. För att lyckas 
nå ut till de personer som använder sig av en ”nej tack till reklam” skylt så har Hemköp valt 
att komplettera annonseringen genom flygblad med annonser i dagspress. Utöver detta så 
räknar Hemköp sin webbplats och den nystartade bloggen (säsongsbloggen) som ytterligare 
två marknadskanaler.  
 

Sociala medier 
I dagsläget så arbetar inte Hemköp direkt med sociala medier. Enligt Green- Karlsson har de 
varit inne och nosat lite på området genom en kampanj som kördes på Facebook under 
påskhelgen. Genom ledtrådar hitta ägg som fanns gömda på olika webbplatser så kunde 
deltagarna vinna presentkort och tröstpriser i form av gratiskuponger på bland annat Hemköps 
egen choklad. Tanken bakom denna satsning var att testa möjligheten att använda sig av en ny 
mediaform och möjligheten att nå ut till en yngre målgrupp. De ville enligt Green- Karlsson 
stärka sitt varumärke samtidigt som bonuspriserna gav dem trafik till deras butiker. De enda 
nackdelen Green- Karlsson såg med denna kampanjform var att det var resurskrävande. 
Samtidigt tillägger hon att det egentligen inte skall ses som en nackdel utan enbart som en 
resursfråga. 
  

Facebook 
Facebook ser Green- Karlsson som en ny och spännande mediaform där man öppnar upp för 
en dialog med sina kunder. Att snabbt kunna nå ut till sina kunder och hela tiden få respons på 
det arbete företaget gör ser Green- Karlsson som några av de största fördelarna med 
Facebook. Men precis som det finns fördelar så finns det även nackdelar menar Green- 
Karlsson. Facebook som främst ett kund till kund forum och som företag bör man därför vara 
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försiktig med hur man använder detta forum. Det är lätt att det går fel och att företaget kan 
riskera negativ publicitet om man använder forumet på fel sätt.  
 

Framtiden 
I framtiden är Hemköps mål att fortsätta arbetet med att förtydliga varumärket Hemköp. 
Enligt Green- Karlsson vill man lyckas förmedla vad varumärket står för och skapa en 
tydlighet i konsumenternas medvetande. Ett annat mål är att föra den tidigare hälsosatsningen 
med bland annat vägledning till butikens nyttiga val mot att erbjuda och marknadsföra 
naturliga produkter. Med detta menar Green- Karlsson att de har lyssnat på kundernas ändrade 
konsumtionsmönster och att lightprodukter inte längre är inne utan i dag skall man satsa på 
naturliga råvaror så kemiskt befriade de bara kan bli.  
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INTERVJU MED COOP 
 
Magnus Nelin har arbetat som presschef i 30 år och som presschef för KF och Coop sedan ett 
år tillbaka.  
 

Varumärket 
Då Coop är en kooperativförening så är det även deras medlemmar som enligt Nelin utgör 
Coops huvudsakliga målgrupp. Coop arbetar för att tillfredställa sina cirka 3 miljoner 
medlemmar och varumärkets utveckling är starkt kopplat till vad medlemmarna efterfrågar. 
Men som Nelin säger så handlar en verksamhet om mer än att tillfredställa sina nuvarande 
kunder. För att hänga med i utvecklingen så gäller det att fylla på nya kunder underifrån. Med 
detta så menar Nelin att Coop satsar mycket på att tilltala unga vuxna och barnfamiljer. Coop 
vill hålla uppe den nuvarande medlemskvot man idag har och bredda sitt spektrum av kunder. 
För att bygga upp varumärket Coop så arbetar de mycket med den mest betydelse arenan, 
butiken. Den plats där mötet med kunden faktiskt äger rum. För Coop är det viktigt att kunden 
och deras medlemmar är med och utvecklar företaget. Coop finns där för kunden och det är 
därför enligt Nelin viktigt att lyssna på vad medlemmarna vill ha och låta dem vara med och 
påverka butikskoncepten. Enligt Nelin så vill Coop satsa på att skapa långsiktiga relationer 
med sina kunder och medlemmar. Det är även på detta sätt, att låta medlemmarna vara 
delaktiga i Coops utveckling, som Coop arbetar för att skapa märkeslojala kunder. Nelin säger  
att genom att låta medlemmarna direkt kunna påverka kooperationen som man bygger ett 
mervärde som skiljer sig från konkurrenterna. Ett annat mervärde de kan erbjuda som är unikt 
på den svenska dagligvarumarknaden är att då Coop ägs av medlemmarna så plockas inga 
vinster ut ur kooperationen. Istället går dessa pengar direkt tillbaka till medlemmarna och 
unika erbjudande kan skapas som konkurrerar med konkurrenternas. Genom att skapa faktiska 
erbjudande som Nelin väljer att kalla i sina butiker det så skapar unika erbjudande för sina 
medlemmar som gör att de känner sig speciella och relationskänslan till kooperationen 
förstärks.  
 
Då Coops 3 miljoner medlemmar sträcker sig över hela landet så anser Nelin att det är viktigt 
att Coop är med på alla marknadsföringsarenor och använder sig av en bred mediamix. Deras 
medlemmar är olika människor med olika syften och det gäller därför enligt Nelin att anpassa 
sig till alla dessa individer. Därför arbetar Coop idag med att marknadsföra sig genom bland 
annat direktreklam, annonser, lokal annonsering, TV, sociala medier, webbaserad forum och 
redaktionella sidor.  
 

Sociala medier 
Coop använder sig av sociala medier då de anser att det är viktigt att finnas där kunden finns. 
För tillfället så befinner sig Coop på Facebook, Twitter och genom olika bloggar. Bloggarna 
styrs av både enskilda butiker och mer centrala funktioner. Även Twitter används i en stor 
utsträckning. Erbjudanden lanseras på Twitter både av Coop i sig och mer geografiska 
erbjudande från olika butiker. Coop vill använda sig av sociala medier dels för att nå ut med 
erbjudanden men dels också för att kunna inspirera till matglädje, ge tips och erbjuda 
diskussioner. Fördelarna som Nelin ser med social medier är att det är ett snabbt medium som 
ger direkt respons. Man kan ta reda på avd kunderna gillar alternativt inte gillar, vilka 
synpunkter kunderna har och erbjuda en direkt riktad del av till exempel information och 
erbjudanden. Men som Nelin säger allt positivt medför även något negativt. Då sociala medier 
är ett snabbt medium och som ger väldigt direkt respons så sprids lätt felaktiga uppgifter. 
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Detta är något Coop fick erfara på sin Facebook sida där felaktig information om mjölken och 
Leksandsbrödet spreds snabbt och skapade en stor debatt. Det var felaktiga uppgifter som 
spreds men som var omöjliga att korrigera då den felaktiga informationen spreds så snabbt 
och med sådan kraft. En annan nackdel som även bör ses som en styrka är enligt Nelin att 
social medier ständigt förändras. Det gäller att hänga med i denna utveckling och utnyttja den.  
 
Facebook 
Nelin gillar Facebook som ett socialt medium. Han säger att han märkt att Facebook ger en 
bra uppskattning från medlemmarna och att det är ett ypperligt medium att skapa långsiktiga 
relationer genom. Det Nelin dock märkt med deras Facebook sida är att medlemmarna här 
inte tycks uppskatta erbjudanden som ges av kooperativet. Medlemmarna på sidan använder 
hellre sidan till att föra diskussioner, för att inspireras till matglädje och erhålla tips. De 
nackdelar som Nelin ser med Facebook är som tidigare nämnt att det verkar vara omöjligt att 
stoppa felaktig information som sprids på sida.  
 

Framtiden 
I framtiden vill Coop och Nelin utveckla varumärket Coop tillsammans med deras 
medlemmar. De vill arbeta mer på individuell basis och använda sociala medier för att lyckas 
skapa denna individuella anpassning.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


