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Förord 

Vi har genom uppsatsen fått en djup insikt i hur företag arbetar i sociala medier för att bygga 

och stärka sina varumärken. Det som inspirerade oss att skriva om varumärkesbyggande i 

sociala medier var nyfikenheten på hur medierna används och om företagen använder de olika 

sociala medierna för att uppfylla olika syften, detta då det är relativt nya kanaler i 

företagssammanhang.   

 
Vi vill börja med att tacka de personer som medverkat i vår empiriska undersökning, detta 

arbete hade inte gått att genomföra utan er. Vidare vill vi tacka opponentgrupperna som gett 

oss dyrbar vägledning under processen. Till sist vill vi tacka vår handledare Navid Ghannad 
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Vi hoppas vi bidragit med ny kunskap om varumärkesbyggande i sociala medier och att 
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använda sig av vår modell för att få tips och idéer. 
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Sammanfattning 

Titel:  Ge ditt varumärke ett lyft! – en studie om hur företag bygger och 

stärker sina varumärken i sociala medier. 

Författare:  Emilia Sjögren och Sofie Tellram. 

Handledare: Navid Ghannad. 

Nivå:  Kandidatuppsats, marknadsföring (15hp), VT 2012. 

Nyckelord: Sociala medier, Varumärke, Kommunikation, Sociala nätverk, 

Bloggar.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag kommunicerar i 

sociala medier samt vad som är syftet med att kommunicera. 

Genom detta vill vi få ökad kunskap och förståelse för hur företag 

kan bygga upp och stärka sina varumärken genom sociala medier. 

Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod med en deduktiv ansats i vilken 

tre fallföretag intervjuats. Företagen är kunniga inom sociala 

medier och arbetar aktivt med dessa. 

Teoretisk- 

referensram:  Detta avsnitt inleds med traditionella kommunikationsteorier följt 

av kommunikation i sociala medier.  Teoriavsnittet avslutas med 

övergripande teori om varumärken. 
 

Empirisk studie:  I denna del presenteras de intervjuer som genomförts med tre 

fallföretag. 

Slutsats: Uppsatsens slutsats är att företag bygger och stärker sina 

varumärken i sociala medier genom olika aktiviteter och utifrån 

vad som är företagets syfte med kommunikationen väljer de socialt 

media.  

  



 
 

Abstract 

Title: Give your brand a lift! – a study of how companies build and 

strengthen their brands in social media.  

Authors:  Emilia Sjögren and Sofie Tellram. 

Adviser:  Navid Ghannad. 

Level: Bachelor thesis in marketing (15 Swedish credits), Spring 2012. 

Keywords:  Social media, Brands, Communication, Social networks, Blogs. 

Purpose: Our purpose is to describe how companies communicate in social 

media to build and strengthen their brands and to describe the 

purpose of the communication in social media. Our purpose is also 

to increase our knowledge and understanding of how companies 

build and strengthen their brands through social media.  

Method: This thesis has a qualitative method with a deductive approach in 

which three case studies are studied. The companies have high 

knowledge in the given topic and work active with social media. 

Theoretical- 

framework:  This part of the thesis begins with traditional communication 

theories followed by communication in social media. The part 

ends with a comprehensive theory about brands with leads to a 

model which summarizes our theoretical framework. 

Empirical- 

framework: In this part the results of the interviews with the three  

Case studies are presented.  

Conclusion: The study shows that companies build and strengthen their brands 

in social media through different activities. Depending on the 

companies purpose it chooses a social media to communicate in.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till vår studie som följs av en 

problemdiskussion som i sin tur leder till studiens problemformulering. Efter detta beskrivs 

syftet, de teoretiska avgränsningar vi valt att göra och slutligen en disposition över arbetet 

för att få en tydlig översiktsbild av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

De flesta privatpersoner i Sverige är regelbundna internetanvändare (Sjölander, 2011) och 

människor tillbringar allt mer tid på internet; de shoppar, bloggar
1
, marknadsför, tittar på film 

och läser tidningar med mera (Frankel, 2007). Där kunderna är bör även företagets 

varumärke
2
 finnas (Grönholm, 2009) och den senaste tiden har internet utvecklats och gett oss 

olika kommunikationsplattformer där konsumenten möter olika varumärken (Brown, 2009). I 

och med förändringen av hur vi kommunicerar har nya vägar skapats för hur meddelande 

flödar vilket gör det lättare att nå ut till specifika målgrupper (Brown, 2009). Svenska företag 

satsar allt mer på e-handel då fler och fler konsumenter väljer att handla via internet (Hagset, 

2008) och denna kanal och lämpar sig bra för att bygga ett starkt varumärke (Frankel, 2007). 

Internet har medfört att företag måste skapa marknadsföringsaktiviteter på nya och kreativa 

sätt (Frankel, 2007).  

Ur dagens konsumentsamhälle där varan står i centrum, börjar det växa fram ett kundsamhälle 

där de sociala interaktionerna står i fokus (Sundqvist, 2011).  Sociala medier
3
 är ett nytt 

fenomen på internet och har på senare år haft en enormt snabb utveckling (Holmström & 

Wikberg, 2010), såväl internationellt som nationellt (Bergström, 2010). Exempel på sociala 

medier är bloggar och 
4
microbloggar (Carlsson, 2010). Den snabba utvecklingen har bidragit 

till att intresset för sociala medier ökat betydligt den senaste tiden (Holmström & Wikberg, 

2010) och de sociala medierna har blivit allt viktigare marknadsföringskanaler (Nilsson, u.å). 

Medielandskapet har förändrats genom internet (Frankel, 2007) och sociala medier har blivit 

en kanal där företag kan kommunicera samtidigt som konsumenterna kan uttrycka sina åsikter 

(Brown, 2009). Företag har fått möjligheten att 

                                                           
1
 Bloggar: En blogg är en dagbok fast på nätet där en person kan publicera regelbundna inlägg (Ström, 2010). 

2
 Varumärke: Ett namn, symbol, term eller design eller en kombination av dessa som identifiera en vara eller 

tjänst och särskiljer dem från konkurrenterna (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders., 2008). 
3
 Sociala medier: Webbplatser som erbjuder tjänster där användarna kan dela erfarenheter, knyta kontakter och 

tala med varandra (Carlsson, 2010). 
4
 Microbloggar: Ett litet format av en blogg där ett inlägg begränsas till 140 ord (Carlsson, 2010). 
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ta del av åsikter, trender, sypunkter och även delta i diskussioner som rör företagets 

varumärken genom sociala medier (Grönholm, 2009). Undersökningar har visat att 

uppfattningen om varumärket oftast spelar en större roll än produktens funktionella 

egenskaper vid köpbeslutet (Grönholm, 2011). Denna uppfattning om varumärket kommer i 

sin tur från exempelvis egna erfarenheter, rekommendationer, reklam eller via ryktesspridning 

(Grönholm, 2011). Kunden idag jämfört med år 1991 gör en lite mer grundlig undersökning 

innan köpet genom att exempelvis leta information på internet, läsa recensioner och ta del av 

andras åsikter (Sundqvist, 2011). Sociala nätverk får därför en större betydelse i dessa 

sammanhang (Sundqvist, 2011).   

Under 1990-talet väcktes diskussioner kring värdet av varumärken (Melin, 1999). Fokusering 

på varumärkets värde har gjort att allt fler företag idag satsar på sina varumärken (Melin, 

1999). Genom varumärken kan företag skapa skillnader mellan produkter och utveckla lojala 

konsumenter som i sin tur leder till att skapa finansiella vinster för företaget (Keller, Apéria & 

Georgson, 2008).  

I en undersökning gjord av Samhälle, opinion och medier institutet år 2009 mättes den 

generella användningen av sociala medier i Sverige (Bergström, 2008). Undersökningen 

visade att 33 procent av Sveriges befolkning under år 2009 minst någon gång per vecka 

använde sig av Facebook
5
, bloggar och Twitter

6
. Detta innebär att användarna av sociala 

medier fördubblats från år 2007 då enbart 13 procent var aktiva veckoanvändare (Bergström, 

2008). Enligt Checkfacebook (www.checkfacebook.com) finns det 4,6 miljoner Facebook- 

användare i Sverige.  Det innebär att om Facebook vore ett land skulle det vara det tredje 

största i världen (Holmström & Wikberg, 2010). I början av 2000-talet existerade inte ens 

Facebook och var nästintill okänt år 2005 (Holmström & Wikberg, 2010). Men år 2007 tog 

utvecklingen av Facebook fart ordentligt och inom nio månader ökade användarantalet med 

mer än 100 miljoner användare i världen (Holmström & Wikberg, 2010). Det är dock för 

tidigt att uttala sig om vilken inverkan sociala medier har haft på dagens samhälle och sociala 

medier har en kort historia än så länge (Holmström & Wikberg, 2010). Holmström och 

Wikberg (2010) skriver att de är övertygade om att sociala medier är här för att stanna trots att 

några tjänster försvinner, tillkomer eller förändras. 

                                                           
5
 Facebook: Ett socialt nätverk där människor umgås via internet. (Ström, 2010). 

6
 Twitter: En litet format av en blogg och kan liknas vid publika sms (Carlsson, 2010). 
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1.2 Problemdiskussion 

Genom användning av sociala medier kan budskap spridas runt om i världen på nolltid 

(Ström, 2010).  I en intervju med Micco Grönholm, bloggare som skriver om varumärken, 

berättar han att vi i nuläget befinner oss i en förändring av kommunikationen som nu allt mer 

handlar om att föra en konversation samt att skapa en relation med kunden (Carlsson, 2010). 

Det pågår även en förändring i de traditionella teorierna kring ett lyckat varumärkesbyggande 

och detta beror till stor del på att konsumenten fått ökad makt som i sin tur är en följd av den 

snabba utvecklingen av sociala medier (Lagerstedt, 2011). Förändringar har gjort att de gamla 

teorierna börjar bli ohållbara (Lagerstedt, 2011) och de sociala medierna ger företag 

möjligheter att kommunicera på nya sätt men medför även risker och utmaningar som 

företaget måste beakta (Carlsson, 2010). När det tillförs innehåll till sociala medier kan det 

hjälpa företagen att lära känna sina kunder som i sin tur hjälper dem att bygga en relation 

(Cooper, 2010). När företaget bygger och stärker sitt varumärke i sociala medier ger detta 

möjligheter till att stärka sina relationer med kunderna som i sin tur leder till lojalitet 

(Gunelius, 2011). Starka varumärken håller vad de lovar och skapar på så sätt lojala kunder 

som därigenom blir lönsamma för företaget (Grönholm, 2009). Det som skiljer starka 

varumärken från resterande är att de nu istället kännetecknas av erbjudande i form av 

tillhörighet och social gemenskap (Carlsson, 2010). Varumärken som har flest engagerade och 

lojala efterföljare är mer verksamma på olika plan då de delar med sig och kommunicerar med 

sin omvärld (Carlsson, 2010). 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att idag handlar allt om sociala medier och många 

industri-gurus menar att finns du inte på till exempel Facebook eller Twitter, så är företaget 

inte en del av cyberspace. Annonsförsäljningen i sociala medier såsom Facebook har ökat och 

allt fler företag avsätter sina budgetar för de nya medierna (Holmström & Wikberg, 2010). 

Genom detta nya media får företag även större kontroll över vilka konsumenter som 

exponeras för budskapen (Holmström & Wikberg, 2010). Ett annat bevis på den kraft som 

sociala medier har är det norska företaget OnePiece. När företaget startades stod grundarna 

inför problemet hur de skulle marknadsföra sitt varumärke utan marknadsföringsbudget och 

kom då på lösningen, Facebook (Sköld, 2011). OnePiece startade vid lanseringen en fan-sida 

på Facebook och har idag fler än 200 000 personer som gillar sidan (Sköld, 2011). I en 

intervju i Metro med en av ägarna av Onepiece, Henrik Nørstrud, säger han att:  

”Utan sociala medier skulle vi aldrig ha nått ut på det sättet ” 
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Reva affärsutveckling skriver dock att det är många företagsledare idag som väljer att inte 

etablera sig i sociala medier eftersom de anser  att det är tidskrävande (Reva affärsutveckling, 

u.å).   

 

Bloggar är ett annat socialt media (Carlsson, 2010) som är ett enkelt och personligt sätt att nå 

ut med sitt meddelande (Donato, 2006). Bloggar har stor makt över konsumenterna (Janson, 

2008).  Och bevis på detta är att 44 procent av Sveriges befolkning använder, integrerar och 

läser bloggar (Weidel, 2010). I en undersökning gjord av Pr-byrån Mahir visade det sig att 58 

procent av de som läst en blogg köpt en produkt efter att ha läst ett inlägg (Janson, 2008). Ett 

företag som misskött sig och erfaret de sociala mediernas kraft är företaget Boxer (Sundqvist, 

2011). Tara är en av Sveriges största kvinnotidningar (Tara, u.å) och då en kund behandlats 

illa av kunderservicen på Boxer skrevs det friskt om detta i Tara-bloggen (Stiella, 2010). 

Därför är det viktigt att ha en dialog med kunden och lyssna på vad som är viktigt (Stiella, 

2010).  

Många företag har dock erfarenheten att det inte räcker med en Facebook-sida, företag måste 

ha en genomtänkt strategi för hur de ska marknadsföra sig i sociala medier (Kreafon, 2011). I 

en intervju med Lena Lid Falkman som är forskare och föreläsare vid Handelshögskolan i 

Stockholm säger hon att det krävs mer forskning inom området sociala medier och hur det 

påverkar organisationer (Åslund, 2011). Det finns många antagande, förhoppningar och 

påstående om sociala medier medan den akademiska forskningen i Sverige är mer sällsynt 

(Kreafon, 2011). 

1.3 Syfte  

Vårt syfte med uppsatsen är att få ökad kunskap och förståelse kring hur företag använder 

sociala medier för att bygga och stärka sina varumärken.  

1. Vad är syftet med att företag kommunicerar i sociala medier? 

2. Hur arbetar företag i sociala medier för att bygga och stärka sina varumärken? 

3. Skiljer sig arbetssättet åt mellan de olika sociala medierna? 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats berörs ämnet endast ur ett företagsperspektiv och kommer därigenom inte att 

inkludera teorier som är knutna till konsumentbeteende. Den kommer inte heller beröra de 
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finansiella eller tekniska aspekterna av sociala medier och varumärken då detta inte är vårt 

syfte. Uppsatsen kommer endast fokusera på de sociala medierna vi sett att det forskars mest 

kring. 

1.5 Disposition 

 

 

 

Inledning: Detta avsnitt inleds med problembakgrunden som presenterar ämnesområdet för 

läsaren. Sedan fördjupas inledningen i en problemdiskussion där fenomenet problematiseras. 

Slutligen presenteras även de avgränsningar som gjorts samt uppsatsens syfte. 

 

Teoretisk referensram: Här presenteras uppsatsens teoretiska referensram som ligger till 

grund för vår undersökning i syfte att underlätta för vår empiriska undersökning. Dessa teorier 

berör sociala medier, kommunikation och varumärken. 

 

Metod: I detta kapitel redogör vi för den metod vi använt oss av i denna studie. Här ges en 

beskrivning av vårt vetenskapliga förhållningssätt och vi diskuterar för och nackdelar med 

respektive val vi gjort. Under denna rubrik diskuterar vi uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

Empiri: Här presenteras materialet vi samlat in via intervjuer med tre fallföretag.  

 

Analys: I denna del av uppsatsen ställs vår teoretiska referensram mot den insamlade 

empiriska data i en inomfallsanalys. Därefter jämför vi de tre fallföretagen mellan varandra i 

en mellanfallsanalys i syfte att identifiera likheter och skillnader mellan företagen. 

 

Slutsats: I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och svarar på våra forskningsfrågor. Här 

ges egna reflektioner, rekommendationer till fallföretagen samt förslag till vidare forskning.  

 

 

Figur 1: Disposition  
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2. Teöretisk referensram 
 

I detta kapitel redovisas de teorier vi valt att använda oss av i vår undersökning. För att 

läsaren ska inledas i ämnet inleder vi övergripligt för att ge en förståelse för ett begrepp och 

sedan fördjupar vi läsaren i ämnet för att skapa en helhetsförståelse. Kapitlet inleds med 

kommunikationsteorier och går sedan över i teorier kring sociala medier och avslutas med 

varumärkesteorier. 

2.1 Kommunikation  

2.1.1 Traditionell kommunikationsteori 

Det räcker inte med bra produkter och service, företag måste även kommunicera ut sitt 

budskap till konsumenterna (Doyle & Stern, 2006). Detta för att informera, övertala, skapa en 

image och försäkra existerande kunder om att de har gjort rätt val (Doyle & Stern, 2006). 

Enligt Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) måste marknadsförare förstå hur de ska 

kommunicera på ett effektivt sätt. Doyle och Stern (2006) menar att kommunikation är 

överföring och mottagning av meddelanden och att det i denna process krävs att två parter är 

delaktiga, det vill säga en sändare och en mottagare. Två problem kan uppstå i denna process, 

nämligen att behålla uppmärksamheten och att uppnå den rätta tolkningen av budskapet 

(Doyle & Stern, 2006). Brus är något som kan uppstå i kommunikationsprocessen och är 

oplanerad störning som exempelvis kan störa hur mottagaren uppfattar budskapet från 

sändaren (Kotler et al., 2008).  Kotler et al. (2008) menar vidare att modellen visar 

nyckelfaktorerna som utgör bra kommunikation och avsändaren måste veta hur de ska nå 

publiken och vilken respons budskapet får. För att skapa uppmärksamhet i sin kommunikation 

finns det vissa kriterier som måste finnas i budskapets utformning (Doyle & Stern, 2006). 

Budskapet ska vara intressant, innehålla nyheter och ha ett värde för konsumenten enligt 

Doyle & Stern (2006).  

 

 

 

Figur 2.1 A linear model of communication (Fill, 2009, s.42). 
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2.1.2 Kommunikation i sociala medier 
 
Skillnaden mellan traditionell kommunikation och kommunikationen i sociala medier är att 

det är fler människor som tillsammans skapar innehållet (Agresta & Bough, 2011). Den 

traditionella kommunikationsprocessen lyckas inte fånga alla former av kommunikation (Fill, 

2009). Enligt Fill (2009) påverkas kommunikationsproessen av det valda mediet och av 

människorna som kommunicerar. Kommunikation via Internet är både ett sätt att nå ut till en 

stor massa men även att föra en tvåvägskommunikation (Simmons, 2007). Nya digitala 

tekniker som exempelvis internet skapar en möjlighet för företagen att integrera och skapa en 

dialog med sina kunder (Fill, 2009). Sättet företag kommunicerar har förändrats genom 

sociala medier (Wright & Hinson, 2009).  Sociala medier har skapat nya möjligheter för 

företag att integrera med sin målgrupp och detta möjliggör för företag att snabbt ta del av det 

allmänheten och konsumenterna säger om deras produkter och service (Wright & Hinson, 

2009). 

Organisationer som vill vara sociala måste förstå den bakomliggande drivkraften för de 

sociala medierna, nämligen att det är en mänsklig drivkraft, inte en teknologisk menar 

Goisseaux och Moran (2010). Goisseaux och Moran (2010) menar vidare att företag måste 

frångå rollen som företag och agera mer människa när de kommunicerar i sociala medier. 

Detta genom att lyfta fram människorna i en social process som handlar om att ge, ta och dela 

med sig men även hjälpa för att inte stängas ute i det sociala samspelet (Goisseaux & Moran, 

2010).  

 

Kommunikationen som företag för i sociala medier medför ett kaos som företag måste lära sig 

behärska genom att släppa kontrollbehovet (Goisseaux & Moran, 2010). Goisseaux och 

Moran (2010) menar att företagets konversationer med konsumenterna slutade vara 

ömsesidiga för länge sedan och att företag förr lurade sig själva att tro att det dem 

kommunicerade var av värde. Nu måste företag finna sätt att skapa värde i dialogerna menar 

Goisseaux och Moran (2010). Flynn (2006) skriver att det är vanligt för organisationer att 

reagera på de sociala mediernas öppenhet genom att försöka kontrollera kommunikationen i 

syfte att skydda sitt rykte och sin framtid. De väljer då att avaktivera eller modifiera 

kommentarfunktionen, redigera besökarnas kommentarer innan de publiceras eller kräva att 

besökarna registrerar sig innan de kan göra kommentarer (Flynn, 2006). Carlsson (2010) 

menar att de sociala medierna har öppnat upp nya möjligheter för företag och att allt nu går ut 

på att skapa ett företag eller 
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en produkt ett gott rykte så att människor på egen hand vill sprida informationen med sina 

vänner. Författaren menar vidare att för att kunna få människor att prata gott om företagets 

varumärke handlar det om kontakter och att sprida rätt innehåll till rätt människor i rätt tid.   

 

Kunder använder sig av word- of- mouth (WOM) rekommendationer för att samla in 

information om produkter och tjänster (Fill, 2009). Stokes och Lomax (2002) definierar 

WOM som all kommunikation mellan människor om produkter och tjänster när mottagaren 

upplever att den som kommunicerar är opartisk. Organisationer använder sig av WOM då det 

är ett effektivt sätt för att nå ut med ett budskap (Fill, 2009). Silverman (2001) menar även att 

det går att påverka och övervaka WOM. Den senaste tiden har de växt fram en ny form av 

WOM som innebär att företag betalar opinionsledare att berätta positivt om företaget (Fill, 

2009).  

2.2 Sociala medier 

 
Via de sociala medierna har människor fått nya möjligheter att ta del av information, åsikter 

och trender (Carlsson, 2010). Enligt Holmström och Wikberg (2010) krävs det ingen expert 

för att kunna använda sig av de sociala medierna och författarna menar att de sociala 

medierna är enkla att sätta sig in i och vilket företag som helst kan använda sig av dem för att 

berätta om hur bra företaget och dess produkter är. Enligt Carlsson (2010)  kan de sociala 

medierna användas till att bygga upp företagets varumärke. 

2.2.1 Online communities 
 
Carlsson (2010) menar att online communities är en form av socialt media. Online 

communities gör det möjligt för företag att övervaka WOM kommunikationen (Pitta & 

Fowler, 2006). Sociala nätverk är en snabbt växande form av online community (Fill, 2009). 

Sociala nätverk gör det möjligt för människor att via applikationer kommunicera via 

personliga profiler, skicka meddelande och bjuda in vänner (Kaplan & Haenlein, 2010).  Fill 

(2009) menar även att via de sociala nätverken kan människor integrera med varandra och 

bygga relationer. När företag marknadsför sina varumärken i sociala nätverk måste de dock 

vara försiktiga då de som använder sig av sociala nätverk ogillar uppenbara reklamaktiviteter 

(Fill, 2009).  
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Facebook är ett socialt nätverk som gör det möjligt för människor att dela erfarenheter (Fill, 

2009) och är enligt Sheehan (2010) är det ett av de mest populära sociala nätverken. Här kan 

en person exempelvis göra så kallade statusuppdateringar, dela med sig av bilder eller bilda 

grupper (Ström, 2010). Det lättaste sättet för ett företag att marknadsföra sig via Facebook är 

att göra statusuppdateringar samt att aktivt kommentera andras (ibid.). Ett annat sätt för 

företag att marknadsföra sig är genom att bilda en Facebook-grupp och detta görs vanligast av 

en anställd från marknadsavdelningen (ibid.). Fördelarna med att marknadsföra sig genom en 

grupp är att man kan bjuda in sina vänner och att de i sin tur kan bjuda in sina vänner till att 

delta i gruppen (ibid.). En annan marknadsföringsåtgärd som ett företag kan använda via 

Facebook är att skapa en så kallad sida vilken då fungerar som en hemsida fast på Facebook 

(ibid.). Här kan företaget statusuppdatera, länka till hemsidan, lägga upp bilder och filmer 

(ibid.). Till skillnad från en Facebook-grupp kan du inte bli medlem på en sida men däremot 

bli anhängare, ett så kallat fan. På en anhängares logg syns vilka sidor personen är ett fan av 

vilket då är synligt för andra Facebook- medlemmar (ibid.). Evenemang kan också skapas på 

Facebook vilket innebär en tillställning där människor träffas fysiskt till exempel på en fest 

eller en föreläsning (ibid.). Dessa funktioner som nämnts är gratis om man inte räknar den 

arbetstid som lagts ner (Ström, 2010).  

Det är även möjlighet för företag att köpa en annonsplats på Facebook (Ström, 2010). 

Sheehan (2010) skriver dock att de sociala nätverken inte är en lämplig plattform för 

annonsering och menar istället att de ska användas för att påverka konversationerna som 

pågår. Ström (2010) avråder från missbruk av funktionera som Facebook innefattar och att 

företag istället bör lägga ner energi på att utforma tilldragande marknadsföring. 

2.2.2 Bloggar 
 
Styrkan i bloggen är att den är enkel att använda (Frankel, 2007).  Bloggar till skillnad från 

traditionella hemsidor är mer personliga och det blir på så sätt lättare att skapa förtroende 

(Frankel, 2007).  Det blir ofta opersonligt när företag marknadsför sig och skapar kontakt med 

sina kunder via internet (Frankel, 2007). Bloggen fungerar då som ett komplement för att göra 

företaget mer personligt (Frankel, 2007). Värdet som en blogg ger är främst för den som ägnar 

sig åt opinionsbildning och det finns olika sätt att marknadsföra något kommersiellt via 

bloggar eller för att bilda opinion (Ström 2010). Det ena sättet är att företaget själv kan starta 

en organisation eller företagsblogg (Ström, 2010). Företagsbloggar har blivit vanligare de 

senaste åren enligt Holmström och Wikberg (2010). Ström (2010) menar att företagsbloggen 
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gör situationen mer komplex än då marknadsföringen sker när en opinionsbildare bloggar. För 

att en företagsblogg ska fungera måste marknadsföringen vara indirekt annars riskerar 

bloggen att förbli oläst då säljbudskap oftast inte är tilldragande (Ström, 2010). En 

företagsblogg har stor chans att lyckas om det finns ett personligt inslag (Ström, 2010). 

Det andra sättet att använda bloggar för att marknadsföra något kommersiellt är att göra 

aktiviteter så att bloggarna skriver på ett sätt som gynnar företagets intressen (Ström, 2010). 

Sheehan (2010) menar att det är svårt att få bloggare att skriva på ett sätt så att det gynnar ett 

företag och menar att företag använder sig av strategier för att få bloggarna att skriva om 

företaget genom att exempelvis skicka pressmeddelanden till dem (Sheehan, 2010). En mer 

avancerad strategi som företaget kan ha är att utveckla en relation med bloggaren (Sheehan, 

2010). Detta menar författaren kan göras genom att skicka produkter regelbundet och be 

bloggaren sedan skriva om dem. 

2.2.3  Microbloggar 
 
En microblogg är ett litet format av en blogg där ett inlägg begränsas till 140 ord (Carlsson, 

2010). Jansen, Zang, Sobel och Chowdury (2009) menar att microbloggar kan användas för 

att påverka varumärkeskänndomen. Att påverka hur varumärket uppfattas borde vara en del 

av marknadsföringsstrategin samt en del av företagets varumärkesbyggande (Jansen et al., 

2009). Genom microbloggar kan företaget lättare övervaka sitt varumärke med hjälp av ett 

verktyg som ger organisationerna värdefull information om varumärket (Jansen et al., 2009).  

Företag bör både dela med sig av information samtidigt som de bör övervaka diskussionerna 

som pågår (Jansen et al., 2009). Jansen et al. (2009) menar att genom microbloggar kan 

företag få positiv exponering genom sin följare.  

Företaget kan utnyttja kontakter som görs via microbloggar för att främja sina 

varumärkesbyggande insatser genom att kommentera inlägg om sitt varumärke (Jansen et al., 

2009).  Inom microbloggar är Twitter den mesta erkända (Carlsson, 2010). Fördelen med att 

ha en microblogg i förhållande till en vanlig blogg är att den är enklare och inte så 

tidskrävande. Företag ser microbloggar som ett verktyg för att nå ut med erbjudanden, 
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kampanjer och länkar till mer information (Carlsson, 2010). Kommunikation via 

microbloggar är dock oftast enkelriktade då det sällan uppstår en dialog (Carlsson, 2010).   

En studie av Burton och Soboleva (2011) visar att Twitter kan användas som en kanal för 

kundklagomål, både de klagomål som ges direkt till företaget och de som upptäcks via 

övervakning.  Barefoot och Szabo (2010) menar att det är viktigt att skapa ett värde när 

företaget använder sig av Twitter. Till exempel kan detta värde vara att utforma tävlingar eller 

att ge rabatter. Ett annat sätt att skapa värde genom Twitter är att använda det som 

kundsupport då många kunder skriver om sina frågor och klagomål på Twitter (Barefoot & 

Szabo, 2010).  

Råd som Agresta och Bough (2011) ger till företag som vill använda sig av Twitter som en 

marknadsföringskanal är att till exempel integrera Twitter i företagets kundservice eller för att 

hitta nya lösningar genom att lyssna på vad som sägs om företagets varumärke. Barefoot och 

Szabo (2010) menar att allt fler företag använder sig av Twitter för att engagera, ge teknisk 

support och sälja in erbjudanden till sina kunder. Det är viktigt att komma ihåg att Twitter allt 

mer integreras i andra plattformar så som Facebook (Agresta & Bough, 2011).  

2.2.4 Content communities  
 
Content communities har som mål att dela media mellan användare och exempel på content 

communities är Flickr där användarna delar bilder och Youtube där videos delas mellan 

användare (Kaplan & Haenlein, 2010). På content communities krävs det inte att användarna 

skapar ett konto som det till exempel görs i sociala nätverk (ibid.). Det positiva med content 

community som kanal ur ett företagsperspektiv är att den är populär bland människor vilket 

då gör den till en attraktiv marknadsföringskanal (Kaplan & Haenlein, 2010). Bevis på detta 

är att Youtube visar mer än 100 miljoner videos per dag (Kaplan & Haenlein, 2010). Enligt 

Ström (2010) kan Flickr användas för att marknadsföra sig eller för att ha en opinionsbildande 

effekt. Ström (2010) menar även att företag kan använda sig av Flickr för att upprätthålla en 

kontakt med sina kunder eller knyta kontakt med nya kunder genom att använda bilder. Som 

marknadsföringskanal kan Flickr användas genom att företaget själv laddar upp bilder eller att 

de uppmanar kunderna att ladda upp på bilder på företagets Flickr-konto (Ström, 2010). Via 

Youtube kan företag lansera sina kampanjer genom en video (Barefoot & Szabo, 2010).  
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2.2.5  Företaget och de sociala medierna 
 

Ett problem som många företag idag står inför när det gäller sociala medier är att många 

företag som beslutar sig för att finns på sociala medier inte har tydliga mål formulerade för 

vad de ska få ut av de sociala medierna (Holmström & Wikberg, 2010). Bernoff och Li (2008) 

menar att företag förr endast kastade sig in i den sociala världen men att allt fler idag har 

strategier för vad de vill få ut av det sociala mediet. De sociala medierna erbjuder ett hav av 

möjligheter till olika typer av marknadsföring och det är därför viktigt att ha en genomtänkt 

strategi (Holmström & Wikberg, 2010). Utifrån vad som är företagets syfte med de sociala 

medierna ska det väljas vilka av dem olika sociala medierna som bör användas (Holmström & 

Wikberg, 2010). Agresta och Bough (2011) menar också att vilket socialt media företag bör 

använda sig av beror på vilket dess mål är. 

Genom de sociala medierna kan företag involvera sina kunder och om de utnyttjar det på rätt 

sätt kan kunden bli ambassadör för företagets varumärke och skapa och sprida innehåll 

(Holmström & Wikberg, 2010). Företag kan även via de sociala medierna se hur 

konsumenterna uppfattar deras varumärke och genom att lyssna på sina kunder kan nya 

spännande lösningar för varumärket hittas (Richardson, Gosney & Caroll, 2010). Agresta och 

Bough (2011) menar att det är viktigt att lyssna på vad konsumenterna säger, vad 

konkurrenterna gör och se vilka möjligheter det finns för att engagera kunderna. Richardson 

et al. (2010) menar även att det är viktigt att företaget har kreativa lösningar för 

kommunikationen med kunderna. Bernoff och Li (2008) menar att när företag använder sig av 

sociala medier är det viktigt att dela med sig av innehåll och ger i sin artikel exempel på vad 

företaget konkret kan göra. När det gäller marknadsföringsaktiviteterna ska företag låta 

människorna föra meddelandena (Bernoff & Li, 2008). Ett sätt är att använda de sociala 

applikationerna som en form av kundservice (Bernoff & Li, 2008). När det gäller att 

kommunicera i de nya medierna menar Richardson et al. (2010) att det finns ett par riktlinjer 

som företaget bör följa. För det första kan sociala medier användas för att övervaka vad som 

skrivs om företaget och dess varumärke. En annan riktlinje som även är en av de viktigaste 

när företaget använder sig av sociala medier är att de är ärliga (Richardson et al., 2010). 

Människor kräver mer transparens från företag och de kan lätt urskilja vad som är oäkta 

genom de sociala medierna (Richardson et al., 2010).   

Nackdelen med sociala medier är att det är svårt att förutspå vilken respons en viss aktivitet i 

ett socialt media får (Holmström & Wikberg, 2010). Dessutom är det lätt att negativ 
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kritik om företaget skrivs när företaget för en dialog med konsumenten menar Holmström och 

Wikberg (2010). Ett annat problem som författarna vill belysa är att kommunikationen i de 

sociala medierna ofta blir envägskommunikation (ibid.). Detta eftersom kunderna endast har 

möjlighet till att lämna sina kommentarer utan att få respons (ibid.). Därför är det viktigt att 

företag svarar och tillmötesgår kommentarerna i de sociala medierna (Holmström & Wikberg, 

2010).  

2.3 Varumärke 

2.3.1 Vad är ett varumärke? 
 
Varumärken har funnits i århundraden som ett sätt att särskilja olika producenters produkter 

(Keller et al., 2008).  Ett varumärke definieras som en symbol, ett namn, term eller tecken, 

eller en kombination av dessa som syftar att identifiera och särskilja produkter och tjänster 

från konkurrenter (Keller et al., 2008). Varumärken spelar en rad olika roller, såväl för 

konsumenten som för tillverkaren (Keller et al., 2008). Det bär en identitet som företaget 

förmedlar via investeringar i märkesuppbyggande kommunikation (Melin, 2006). Varumärket 

har även ett symboliskt värde som skapas genom att en viss personlighet kopplas till 

märkesprodukten vilket ofta förtydligas i reklam (Melin, 2006). Köparen får hjälp av 

varumärken på många olika sätt (Kotler et al., 2008). Ett varumärke som är starkt fungerar 

som en referens i sin produktkategori och blir därför en inträdesbarriär gentemot konkurrenter 

(Kapferer, 1997).  

2.3.2 Brand Equity 
 

Nyckeln till framgångsrikt varumärkesbyggande menar Melin (2006) är att förstå hur 

varumärket kan bidra till att skapa värde. Det är svårt att bygga varumärken i dagens miljö 

(Aaker, 1996) och det är därför av vikt att som företag skaffa kunskap om såväl varumärken 

som den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 2006). Att bygga Brand Equity innebär 

skapandet av ett varumärke som konsumenter är tillräckligt medvetna om och som de har en 

stark och fördelaktig association till (Keller et al., 2008).  Ett varumärke som har hög Brand 

Equity har hög varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalité, starka 

varumärkesassociationer och andra tillgångar som patent, Taremarks etc. (Kotler et al., 2008). 
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För att besvara frågan vad som gör ett varumärke starkt krävs en djup förståelse för Brand 

Equity (Aaker, 1996), även kallat varumärkeskapital (Melin, 2006). Brand Equity är en 

samling tillgångar kopplade till ett varumärkes namn och symbol som adderar värde via en 

produkt eller service till konsumenter och/eller till företag (Aaker, 1996).   

Aaker (1996) har i sin Brand Equity modell fyra olika kategorier som i sin tur genererar värde 

på flera olika sätt och tillsammans skapar företagets Brand Equity. De fyra kategorierna består 

av varumärkeslojalitet (Brand loyalty), varumärkeskännedom (Brand awareness), upplevd 

kvalité (Percieved quality) och varumärkesassociationer (Brand associations) (Aaker, 1996).  

2.3.2.1 Varumärkeskännedom 

 

Konsumenter utsätts dagligen för mer och mer marknadsföringsbudskap och utmaningen för 

företag blir därför att skapa kännedom på ett ekonomiskt sätt (Aaker, 1996). 

Varumärkeskännedom refererar till varumärkets styrka och dess närvaro i kundernas tankar 

(Aaker, 1996). Enligt Keller et al. (2008) handlar varumärkeskännedom om att minnas och 

känna igen.  Forskning inom psykologi har visat att igenkännande kan resultera i mer positiva 

känslor gentemot i princip vad som helst såsom människor, ord eller varumärken (Aaker, 

1996). Genom att påverka informationen och styrkan i varumärkets image och etablera detta i 

konsumentens minne påverkar detta beslutsprocessen (Keller et al., 2008). Ett företag som blir 

experter på att använda sig av andra än de normala mediekanalerna kommer att bli dem mest 

framgångsrika när det kommer till att skapa kännedom (Aaker, 1996). Brand Equity kan 

skapas genom att få konsumenterna att känna igen ett visst varumärke men dem starkaste 

varumärkena är utformade för att skapa strategisk kännedom, inte generell kännedom (Aaker, 

1996). Strategisk kännedom handlar om att bli ihågkommen av de rätta anledningarna (Aaker, 

1996).  

2.3.2.2 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet handlar om hur högt kunden prioriterar ett visst varumärke framför ett 

annat (Aaker, 1996). Målsättningen för märkesinnehavaren är att skapa en bred bas av 

märkeslojala kunder genom att erbjuda en unik, attraktiv produkt som tillfredsställer 

konsumentens behov och önskningar (Melin, 2006). Ytterligare en målsättning menar Melin 

(2006) är att få konsumenterna engagerade i en märkesprodukt, detta då lågt engagemang 
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vanligtvis inte leder till varumärkeslojalitet. Graden av engagemang påverkar även 

konsumentens mottaglighet för information och påverkar därmed beslutsprocessen (Melin, 

2006). Ett varumärkes värde skapas till stor del av lojala konsumenter och ett varumärke utan 

lojala konsumenter är i de flesta fall sårbart (Aaker, 1996). Kostnaderna för att behålla kunder 

jämfört med att attrahera nya är avsevärt mindre och en lojal kund pratar ofta väl om 

varumärket vilket kan leda till att nya kunder tillkommer (Aaker, 1996). Företag kan bygga 

lojalitet genom kundklubbar med olika medlemsskapsförmåner (Aaker, 1996). 

2.3.2.3 Upplevd kvalité 

 

Upplevd kvalité är den kvalité konsumenten associerar ett visst varumärke med och denna 

påverkar hur konsumenten uppfattar produkterna (Aaker, 1996). När den upplevda kvalitén 

förbättras, förbättras generellt sätt även konsumentens syn på andra delar i varumärket (ibid.). 

Den upplevda kvalitén kan skilja sig från den faktiska kvalitén av olika anledningar (ibid.). 

Det kan vara så att en tidigare image med dålig kvalité gör att konsumenten inte är villig att 

utvärdera nuvarande produkter (ibid.). Upplevd kvalité är oftast en av de viktigaste 

anledningarna till att konsumenten köper en produkt och upplevd kvalité är ofta det som 

särskiljer olika produktkategorier (Aaker, 1996).  

 

2.3.2.4 Varumärkesassociationer 

 

Varumärken och speciellt starka varumärken har ett antal typer av associationer kopplat till 

sig vilka märkesinnehavaren måste ta hänsyn till i olika marknadsförings beslut (Keller et al., 

2008). Varumärkesassociationer kan skapas genom att varumärket länkas samman med en 

minnesbild som förmedlar en mening till konsumenten (Keller et al., 2008). 

Varumärkesassociationer drivs av varumärketsidentiteten, det vill säga det som företaget vill 

att varumärket ska stå för i konsumentens tanke (Aaker, 1996). Konsumenten kan associera 

ett varumärke med olika produktattribut, en kändis, en särskild symbol, ett geografiskt 

område, en talesperson, sponsorskap eller något annat som ger varumärket en mening (Aaker, 

1996). Mervärde skapas genom användarassociationer som i sin tur skapas genom 

varumärkets image, utseende eller tillverkarens namn och rykte (Doyle & Stern, 2006). 

Associationer kring företagets organisation såsom dess värderingar, anställda och kunskaper 
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kan bli en viktig del i varumärkets identitet (Doyle & Stern, 2006). Mervärde är hjärtat av att 

bygga ett framgångsrikt varumärke och uppstår genom erfarenheter från användandet, och 

kan exempelvis uppstå i ett värde i form av förtroende och pålitlighet (Doyle & Stern, 2006). 

Att definiera vad varumärket står för kan hjälpa företaget att svara på många dagliga frågor 

som exempelvis vilka företaget ska sponsra och om en viss reklamkampanj passar varumärket 

(Kapferer, 1997). Associationen konsumenten har till varumärket och företaget är mycket 

svårare för konkurrenter att kopiera än specifika produktattribut och dessa associationer kan 

därmed bli en hållbar konkurrensfördel (Aaker, 1996).  

2.3.3 Online Branding 
 
Eftersom Internet är en miljö där människor kan söka information dygnet runt använder sig 

onlineföretag sig av exempelvis produktattribut, kvalité och godkännande från en tredje part 

för att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar (Fill, 2009). All varumärkesbyggande på 

internet måste nå ut till alla viktiga konsumenter i både online och offline miljöer (Fill, 2009). 

Den viktigaste aspekten när det gäller varumärkesbyggande online är vikten av att samla in 

data och analysera den (Sheehan, 2010). Den största skillnaden mellan ett varumärke i en 

online miljö och en offline miljö är själva sammanhanget som märkesassociationerna skapas i 

(Fill, 2009). Denna online miljö gör att konsumenten inte kan ta åt sig alla de signaler som ett 

varumärke sänder ut för att tolka och känna av varumärket, till exempel kan inte konsumenten 

känna på eller prova produkten (Fill, 2009). Detta gör att det måste skapas nya sätt för att 

skapa varumärkesassociationer (Fill, 2009). 

Brand Equity på internet skiljer sig lite från traditionell Brand Equity (Riquelme & Rios, 

2008). Ett fåtal empiriska studier har försökt identifiera källan till Brand Equity och de 

faktorer som kan påverka Brand Equity online och en av de första studierna gjordes år 2002 

av Page och Lepkowska-White. Page och Lepkowska-White (2002) menar att företag online 

kan skapa Brand Equity på liknande sätt som det skapas offline, nämligen genom att påverka 

de två huvudfaktorerna, image och kännedom, som sedan mynnar ut i varumärkeslojalitet. 

Page och Lepkowska-White (2002) föreslår en annan modell för hur Brand Equity skapas i en 

online miljö. I deras modell integreras även icke-marknadsföringskommunikationer där de 

refererar till WOM som ett sätt att ska öka varumärkeskännedomen.   

Rios och Riquelmes (2008) studie handlade också om den teori som är framforskad kring om 

Brand Equity kan appliceras i en online miljö. Studien visade att varumärkeskännedom inte 

direkt 
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bidrar till skapandet av Brand Equity utan att den bara påverkar andra associationer kunden 

har kring varumärket (Rios & Riquelme, 2008). Kännedomen har en viktig roll i Brand Equity 

men främst för varumärken som är nya på marknaden och vikten av denna del av Brand 

Equity avtar när konsumenterna blir helt medvetna om företaget (Rios & Riquelme, 2008). Ett 

starkt varumärke skapar lojalitet och trovärdighet, och lojalitet är den faktor som bidrar mest 

till att skapa Brand Equity (Rios & Riquelme, 2008). 

I en annan tidigare studie gjord av Na och Marshall (2005) visade det sig att Brand Equity-

modellen visst går att applicera i en online miljö. De finner bevis för att de tekniker och 

strategier som finns i en offline miljö även fungerar i en online miljö. I en studie av Simmons 

(2007) menar forskaren att det finns fyra grundpelarna vid varumärkesbyggande på Internet 

som måste integreras i utvecklingen av en strategi för varumärkesbyggande på Internet. Dessa 

grundpelare är interaktivitet, förstå konsumenterna, marknadskommunikation och innehåll. 

Simmons (2007) menar att genom att förstå sina kunder kan företaget skapa ett innehåll som 

är relevant för målgruppen. Ett interaktivt innehåll gör att kunderna får mer kontroll vilket 

höjer kundernas makt (Simmons, 2007). En viktig del av grundpelaren 

marknadskommunikation är den personliga kontakten (Simmons, 2007).  

Da Silva och Alwi (2008) menar att det som påverkar ett företags varumärkesimage mest i en 

online miljö är kundtjänst, personlig kontakt och säkerhet. Dessa är viktiga attribut när 

företaget ska påverka varumärkesimagen i en online miljö (Da Silva & Alwi, 2008). I en 

offline miljö är produktattribut viktigare för att påverka varumärkesimagen (Da Silva & Alwi, 

2008). 
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3. Metöd 
 

I följande kapitel presenteras stegvis de olika metodvalen vi gjort och motivering till dessa. 

Här diskuteras även för och nackdelar med de valen vi gjort i vår studie och kapitlet avslutas 

med en diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 

3.1 Övergripande metodval 

Enligt Jacobsen (2002) är de två vanligaste empiriska undersökningsmetoderna, beskrivande 

och förklarande.  En beskrivande metod innebär att författarna vill fördjupa sig i ämnet och 

kartlägga hur verkligheten ser ut (Jacobsen, 2002). En förklarande studie har i sin tur som mål 

att förklara varför ett fenomen uppstår (Jacobson, 2002). Syftet med denna typ av 

undersökning är att se samband mellan olika variabler (Jacobson, 2002). Vi vill i våra 

forskningsfrågor beskriva hur företag arbetar i sociala medier för att bygga och stärka sina 

varumärken samt vilket syftet är vilket gör den beskrivande ansatsen passande. Vi har helt 

valt bort den förklarande metoden då vårt syfte inte är att förklara varför ett fenomen uppstår 

och därigenom inte säga något om orsak och verkar.  

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det tre olika sätt för att kunna sammanlänka teorin 

med verkligheten, deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt innebär att 

forskaren tar fram hypoteser utifrån befintliga teorier som sedan testas empiriskt (Patel & 

Davidsson, 2011). Det negativa med denna ansats är att forskaren letar efter relevant 

information som stödjer de förväntningar forskaren hade innan undersökning gjordes (Patel & 

Davidsson, 2011). Detta kan medföra att viss viktig information missas (Jacobsen, 2002). Det 

induktiva arbetssättet innebär att forskaren skapar sig en bild av verkligheten utan att först ta 

del av det teoretiska materialet (Jacobsen, 2002). Forskaren går ut i verkligheten utan några 

förväntningar och med ett öppet sinne (Jacobsen, 2002). Efter detta bildar forskaren teorier 

kring den insamlade empirin (Patel & Davidsson, 2011). Kritiken till denna metod är att det är 

näst intill omöjligt att ha ett helt öppet sinne (Patel & Davidsson, 2011). Detta för att vi 

människor har fördomar innan vi ger oss ut och undersöker verkligheten vilket gör det svårt 

att vara helt öppen (Jacobsen, 2002). Abduktion är en kombination av de ovanstående nämnda 

arbetssätten (Patel & Davidsson, 2011).  
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Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen då vi ska undersöka ett relativt nytt 

område och själva inte har särskilt stor erfarenhet avsociala medier ur ett företagsperspektiv. 

Därför anser vi att det är bäst att vi först läser på om ämnet för att kunna genomföra en 

uttömande undersökning. Vi är medvetna om att vi kan missa en del intressant information 

men anser att den deduktiva ansatsen passar bättre med tanke på vårt valda ämnesområde.  

3.2 Val av metodansats 

Det finns två typer av ansatser inom metodval, kvantitativ och kvalitativ (Jacobsen, 2002).  

Redan när problemställningen är formulerad framgår det om uppsatsen kommer ha en 

kvalitativ eller kvantitativ inriktning (Patel & Davidsson, 2011). Vid kvalitativ forskning 

fokuserar undersökningen på mjuka data från exempelvis kvalitativa intervjuer (Patel & 

Davidson, 2011). En explorativ problemställning kräver en öppen metod som får fram 

nyanserad data som går på djupet (Jacobsen, 2002). Om forskaren väljer denna typ av öppna 

metod kräver det en intensiv uppläggning som innebär att forskaren fokuserar på få 

undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). Dessa metoder lämpar sig därför för insamling av 

kvalitativ data (Jacobsen, 2002). Vid kvantitativ forskning använder sig forskaren av 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & 

Davidson, 2011). I den kvantitativa metoden går forskaren på bredden (Jacobsen, 2002). 

Denna metod lämpar sig för en testande problemställning som istället har som syfte att ta reda 

på frekvensen eller omfånget av ett problem (Jacobsen, 2002).  En extensiv uppläggning 

innebär att relativt få nyanser och många enheter undersöks och lämpar sig för en testande 

problemställningen (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Kvalitativ ansats  

Utifrån våra forskningsfrågor och vårt syfta har vi valt att använda oss av den kvalitativa 

ansatsen då vi vill få en djupare förståelse i hur företag arbetar med de sociala medierna för att 

bygga upp och stärka sina varumärken. Syftet är att undersöka få enheter vilket därmed gör 

den kvalitativa ansatsen med en intensiv uppläggning passande. Kvalitativa undersökningar 

har som mål att finna åsikter och meningar hos intervjuobjekten för att utifrån deras ord förstå 

hur verkligheten ser ut (Daymon & Holloway, 2011). Vikten i den kvalitativa metoden ligger 

i detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). Genom den 

kvalitativa metoden ser forskaren undersökningsprocessen som ett sätt att lära sig och skapa 

kunskap i samarbete med undersökningsobjekten (Daymon & Holloway, 2011). Denna ansats 
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kännetecknas av öppenhet vilket innebär att forskaren i liten utstäckning vet vad hon/han 

kommer finna (Jacobsen, 2002). De som undersöks påtvingas inga fasta frågor med givna svar 

och den kvalitativ ansatsen får på sätt hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). En fördel med 

denna ansats är att problemställningen kan anpassas efter hand som vi får veta mer om 

fenomenet (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats lämpar sig bra när det är ett oklart ämne som 

ska undersökas (Jacobsen, 2002). Vi upplever vårt valda undersökningsområde som oklart då 

vi haft svår att finna relevant teori och information om ämnet och har därför valt den 

kvalitativa ansatsen för att få mer klarhet. Denna ansats passar också bra när forskaren vill 

utveckla nya teorier och hypoteser (Jacobsen, 2002). Kvalitativa undersökningar är 

begränsade till få objekt och därför kan forskaren inte dra slutsatser som är generella för hela 

branschen (Daymon & Holloway, 2011). Då vi har som syfte att få öka kunskap och förståelse 

för hur företag bygger och stärker sina varumärken i sociala medier samt inte dra generella 

slutsater lämpar sig en kvalitativ ansats för oss.  

3.3 Fallstudie 

Merriam (1998) beskriver fallstudien som en undersökning av en specifik företeelse, 

exempelvis en person, institution eller händelse. Ejvegård (2009) berättar att fallstudier är 

användbara i många veteskapliga studier och menar även att avsikten med en fallstudie är att 

ta del av ett stort händelseförlopp och med hjälp av det valda fallet beskriva hur verkligheten 

ser ut samt titta på om det är representabelt. Enligt Yin (2003) passar fallstudier bra när 

fokusen i arbetet ligger på ett modernt fenomen i ett verkligt sammanhang (Yin, 2003).  Yin 

(2007) menar att hur och varför-frågor bäst forskas kring med fallstudier. Vi har valt att 

använda oss av fallstudier då våra forskningsfrågor är uppbyggda av hur- frågor. Eftersom 

sociala medier är en ny kontext och det inte finns mycket forskning kring hur företag bygger 

och stärker sina varumärken i sociala medier vill vi därför gå in på djupet och studera olika 

fall.  
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En undersökningsdesign är en plan för hur slutsatserna i en undersökning ska nås och länkar 

samman datainsamlingen med problemställningen (Yin, 2003) Oavsett om undersökningen är 

implicit eller explicit har den en undersökningsdesign (Yin, 2003).  Fördelen med en 

fallstudie är att forskarna på vägen under studien kan ändra problemställningen (Ejvegård, 

2009). Denna fördel är något vi använt oss av när vi efter att ha samlat in empiri fann andra 

vinklar på problemet. Vi har valt att undersöka tre fall, vilket enligt Jacobsen (2002) är 

vanligt.  

3.3.1 Val av fallföretag 

Våra kriterier för de valda fallföretagen var att de skulle vara aktiva i sociala medier, 

verksamma inom modebranschen och ha sin kärnverksamhet online. Vi tycker att denna 

bransch är intressant där vi kan se att användning av sociala medier är utbrett. Vi valde därför 

att studera tre svenska fallföretag som uppfyllde dessa kriterier för att få en djup förståelse för 

vårt valda ämne och vidare kunna göra en djup analys. För att ta reda på vilka företag som var 

aktiva i sociala medier studerade vi deras hemsidor för att se vilka sociala medier de 

hänvisade till där. Sedan tog vi oss vidare och tittade på företagsbloggar, Facebook och 

Twitter för att se om företaget var aktiva i dessa populära sociala medier. När vi hittat 10 

potentiella fallföretag kontaktade vi dem med förhoppningen om att få minst tre personliga 

intervjuer. De företag som visade intresse för att delta i vår studie var Stayhard, Fashionisland 

och Junkyard.  

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

När valet av ämnet är klart ska författarna till en undersökning bestämma sig för hur studien 

ska genomföras (Ejvegård, 2009).  Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av data att samla 

in, primärdata och sekundärdata. Vi har valt att använd oss av sekundärdata och primärdata. 

Jacobsen (2006) menar att forskaren genom att blanda sekundär och primärdata kan få en 

kontrast i studien genom att motsägelsefull information kan ställas mot varandra.  

3.4.1 Primärdata 

Utifrån de kriterierna vi hade på de fallföretag vi ville ha med i vår undersökning mailade vi 

den personen på företaget som var ansvarig för marknadsföring och sociala medier. Vi fick 

vidare kontakt med den person som var ansvarig och sedan bokade vi in ett personligt möte. 

Primärdata är insamlad information direkt från personer eller grupper (Jacobsen, 2002), det är 

så kallat förstahandsrapporteringar (Patel & Davidsson, 2011). De respondenter vi intervjuat 

och samlat in primärdata från är följande: 

Olof Belfrage, personlig intervju 2012-03-23 

Olof Belfrage arbetar på Stayhard AB som marknads- och säljchef. Han har arbetat med 

sociala medier sedan 2007 och har goda kunskaper inom ämnet. O har även arbetat som 

konsult och även föreläst en period om sociala medier.  

 

Robin Johansson, personlig intervju 2012-03-27 

Robin Johansson arbetar på Stayhard AB och är anställd som Marknadskoordinator och har 

exempelvis hand om bloggsamarbeten.  

 

Sophia Stolpe, personlig intervju 2012-04-20 

Sophia Stolpe arbetar på Stayhard AB som PR och Eventansvarig och har även huvudansvaret 

över kommunikationen på deras Twitter konto. 

 

Oscar Arrsjö, personlig intervju 2012-03-30 

Oscar arbetar som marknadschef på Fashionisland och har erfarenheter inom sociala medier. 

Dessutom var han med och grundade Fashionisland och har lång erfarenhet inom 

modebranschen.  
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Alice Löfgren, personlig intervju 2012-04-02 

Alice arbetar på Junkyard och är anställd som Head of Social media and Marketing 

Coordinator. Alice ansvarar för de sociala medierna och för alla bloggsamarbeten på 

Junkyard. Hon har inte någon utbildning inom området och är helt självlärd när det gäller 

sociala medier. 

3.4.1.1 Intervjumetod 

När vi skulle välja vilken datainsamlingsmetod som lämpade sig för vår underökning ansåg vi 

att den individuella öppna intervjun passade vårt syfte. Denna metod är den mesta använda för 

att samla in information inom kvalitativa metoden (Jacobsen, 2002). Den öppna intervjun 

lämpar sig bra då få enheter ska undersökas och när intresset ligger i vad den enskilde 

individen säger, tolkar och uppfattar ett visst fenomen (Jacobsen, 2002). Eftersom vi valt att 

använda oss av fallstudier anser vi att denna metod lämpar sig bra då vi vill samla in en så 

djup information som möjligt. 

En öppen intervju bör inte ha bestämda frågor och svarsalternativ men bör heller inte vara för 

ostrukturerad (Jacobsen, 2002). Insamlingsmetoden påverkar resultatet på olika sätt och det är 

därför viktigt att vara medveten om konsekvenserna av ett visst val (Jacobsen, 2002). Två 

aspekter måste beaktas vid insamling av information och det är grad av standardisering och 

grad av strukturering (Patel & Davidson, 2011). Grad av standardisering handlar om att 

forskaren måste tänka igenom hur mycket ansvar som läggs på intervjuobjektet när det 

kommer till frågornas utformning och ordningsföljd (Patel & Davidsson, 2011). Om frågorna 

kan tolkas fritt beroende på inställning eller tidigare erfarenheter benämns grad av 

strukturering (Patel & Davidsson, 2011). Vid en individuell intervju kan även 

intervjupersonens uppträdande observeras och genom det kan undersökaren märka av hur 

långt en fråga kan dras och även känna av om intervjupersonen är besvärad (Jacobsen, 2002). 

Enligt Ejvegård (2009)  kan det vara bra att använda sig av en bandspelare men forskarna bör 

ha i åtanke att vissa personer kan känna sig hämmade av detta.  Ejvegård (2009) menar även 

att anteckningar alltid bör göras vid en intervju men dessa kan också uppfattas som 

hämmande. Vid intervjutillfällena valde vi att göra en ljudinspelning för att undvika att missa 

viktig information. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat intervjupersonen men för att 

få en mer tillförlitlig information och undvika risker för missförstånd valde vi att använda det 

men har riskerna i åtanke. Dessutom förde vi anteckningar för att säkra det som sades under 

intervjun.  
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Det slutgiltiga resultatet kan påverkas av den plats intervjun genomförs på och benämns 

kontexteffekt (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att det finns en konstlad och en 

naturlig miljö och den naturliga miljön syftar till en plats som respondenten väl känner igen. 

Den konstlade miljön är motsatsvis en miljö som respondenten inte är bekant med (Jacobsen, 

2002).  Genom att ha intervjuat respondenterna i mötesrum på företaget som de är väl bekanta 

med anser vi att vi reducerat denna kontexteffekt.  

3.4.1.2 Utformning av Intervjuguide 

Vi har valt att utforma en intervjuguide utifrån olika teman som berör olika ämnesområden 

inom vår teoretiska referensram. Frågorna i intervjun bör och får inte vara ledande (Ejvegård, 

2009). Det är lättare att råka vara ledande i en öppen intervju då forskaren under 

intervjutillfället inte har tid att tänka igenom sina formuleringar (Ejvegård, 2009). I 

forskningssammanhang bör inte frågorna vara allt för standardiserade i en intervju för då 

försvinner de fördelar som finns med en intervju (Ejvegård, 2009). En intervjuguide bör 

utarbetas med valda ämnen som ska beröras under intervjun för att försäkra att de viktiga 

ämnena belys (Jacobsen, 2002). Tanken med en intervjuguide är att den ska hjälpa 

undersökaren att komma ihåg de områden som ska beröras (Wideberg, 2002). Wideberg 

(2002) indikerar att undersökaren inte behöver vara bunden till intervjuguiden och att den inte 

behöver följas i den uppställda ordningen, utan undersökaren kan hoppa fram och tillbaka till 

olika teman och även gå djupare in på de infallsvinklar som visar sig vara givande. Vi har 

konstruerat intervjuguiden på ett sätt som gör att vi kan gå fram och tillbaka och även 

fördjupa oss om vi skulle komma in på något som visar sig vara extra intressant. 

Intervjuguiden finns tillgänglig i bilaga 1.  

 

Vi har valt att inleda med en öppen och icke ledande fråga, sedan har vi punkter under varje 

tema som vi önskar beröra och som finns för hjälp så att det som är viktigt tas upp. Risken är 

att informatören kan fastna i ett område och därför måste undersökaren styra intervjun och 

bromsa när det behövs (Wideberg, 2002). För att få fram ytterligare teman är det av vikt att 

vara lyhörd och spinna vidare på informantens resonemang och detta gör även intervjun mer 

levande och spännande (Wideberg, 2002). En fördel är att intervjuaren är vänlig, social, bra 

på att lyssna och även har intresse av andra människor (Wideberg, 2002). För att vi skulle få 

en bra kontakt med personen vi intervjuade ställde vi övergripande frågor om informatörens 

yrkesroll, erfarenheter inom branschen och sociala medier. Genom att läsa det som skrivits 

under intervjun kan undersökaren finna missförstånd eller tidpunkter där informatören 
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tvingades in på ett visst spår och även tidpunkter där en fördjupning avbröts (Wideberg, 

2002).  Efter intervjun gick vi därför igenom den insamlade informationen för att se om det 

fanns något vi hade kunnat fördjupa oss i eller som råkat hamna ur fokus.  Vi valde att skicka 

ut en komprimerad version av vår intervjuguide innehållande ämnesområdena vi skulle 

beröra. Detta för att förbereda informatören om vad som skulle beröras under intervjun. Vi 

ville inte skicka ut hela intervjuguiden då risken skulle ökat för att informatören skulle ha 

förberedda svar. Därför valde vi denna mellanvariant för att ta del av fördelarna med att 

förbereda respondenten och kunna få djupare svar samtidigt som vi minskade risken för att 

respondenten skulle kunna förbereda oärliga svar.  

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den data andra förutom forskaren själv samlat in (Jacobsen, 2009). De 

sekundärdata vi har använt oss av är vetenskapliga artiklar, vetenskapliga uppsatser, 

akademisk litteratur och hemsidor.  De artiklar vi har samlat information från kommer främst 

från databaserna ProQuest och Emerald. Nackdelen med denna typ av data är att den samlats 

in i ett specifikt syfte och kan i särskilda fall betraktas som mindre trovärdig eftersom det kan 

vara svårt att avgöra var informationen ursprungligen kommer i från (Jacobsen, 2002). Vi är 

medvetna om detta och har därför varit noggranna vid valet av sekundärkällor och sökt upp 

ursprungskällan i den utsträckningen det varit möjligt. Vi har även använt oss av 

tidningsartiklar, internetartiklar och information från hemsidor för att skapa en bild av 

problemet vi vill undersöka och för att få en verklig och aktuell bild av problemet. Enligt 

Jacobsen (2002) ska forskaren vara kritisk till de sekundärdata som samlas in. Vi har därför 

valt artiklar som är relativt nya i ämnesområdet och har även valt uppdaterade böcker om 

sociala medier då det är ett nytt ämne. Vi har valt att använda oss av välkända 

varumärkesteorier som än idag används och för att få en mer uppdaterad text har vi valt att 

komplettera dessa teorier med nya utländska och svenska artiklar om varumärken i den nya 

kontexten internet och sociala medier. Vi har använt oss av svensk litteratur om sociala 

medier och är medvetna om att de kan kritiseras för att det inte ligger studier bakom 

litteraturen. Men vi ansåg att det var viktigt att få med ett svenskt perspektiv i studien då 

fallföretagen är svenska vilket gör litteraturen ytterst relevanta att ta med. Sökorden vi 

använde oss av var: social media, brands, building brands, Brand Equity, communication, 

communication model, social network, blogs, microblogs, communities, web 2.0, Brand 

Equity Online. Facebook, Twitter, word-of mouth, word-of mouth online, two way 

communication. 
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3.5 Analys av data 

Vi har valt att följa den teoretiska strukturen i vår analys för att läsaren tydligt ska kunna följa 

arbetet på ett strukturerat sätt. Analysen är uppdelad i två delar och den första delen består av 

en inomfallsanalys i vilken den teoretiska referensramen ställs mot empirin. Andra delen i 

analysen består av en mellanfallsanalys där det empiriska materialet från de tre fallföretagen 

ställs mot varandra. För att få en djupare förståelse och förklaring görs en mellanfallsanalys i 

vilken forskaren analyserar likheter och skillnader som sedan kan styrkas med teorin (Miles & 

Huberman, 1996).  

När forskaren vill dra paralleller och jämföra fallstudien är matriser bra (Yin, 2003). Yin 

(2003) menar att det blir lättare för forskaren att se likheter och skillnader genom att empirin 

först kategoriseras och sedan analyseras. En form av kronologisk ordning eller någon annan 

form av schema underlättar även menar Yin (2003).  Vi valde därför att sammanställa utfallen 

från de olika företagen i en matris för att vi tydligare skulle se likheter och skillnader mellan 

fallföretagen. Det finns två sätt att jämföra variabler i en matris, antingen vertikalt eller 

horisontellt (Miles & Huberman, 1996). För att finna mönster kan en mellanfallsanalys göras 

som är orienterad efter de specifika fallen där forskaren tittar vertikalt (Miles & Huberman, 

1996).   

När forskaren ska analysera data är mönsterjämförelser en av de populära teknikerna enligt 

Yin (2007). Tekniken innebär att forskaren försöker hitta mönster som stämmer överens med 

varandra vilket kan stärka den interna validiteten (Yin, 2007). Eftersom vi valt den deduktiva 

ansatsen har vi som forskare förväntningar på hur verkligheten kommer att se ut. Därför vill 

vi försöka hitta mönster som sammanlänkar utfallen från de tre fallföretagen. Genom detta 

hoppas vi kunna stärka giltigheten i vår undersökning. Enligt Miles och Huberman (1996) ska 

forskaren se självklarheter och dra rimliga slutsatser som fungerar som riktlinjer. Slutsatser 

kan även dras genom att forskaren grupperar analysen i kategorier och utifrån dessa drar 

slutsatser (Miles & Huberman, 1996). Detta är något vi har gjort då vi valt att analysera datan 

i olika kategorier för att sedan kunna besvara våra forskningsfrågor och därmed vårt syfte i 

slutsatsen. Vidare menar Miles och Huberman (1996) att forskaren ska söka likheter och 

skillnader som inte är uppenbara i tabellerna men som kan förklara slutsatserna. Utifrån dessa 

riktlinjer för hur forskaren på bästa sätt gör sina slutsatser har vi utformat vår slutsats. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Undersökaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt till den data som samlas in (Jacobsen, 2002) 

och för att avgöra tillförlitligheten och giltigheten i informationen som samlas in måste 

metoden granskas (Bell, 1993). För att tester, undersökningsmetoder och mått ska vara 

lämpliga och användbara måste dem vara valida och reliabla (Ejvegård, 2009).  Reliabilitet är 

ett mått som mäter i vilken utsträckning forskarna hade nått samma resultat vid olika 

situationer under lika omständigheter (Bell, 1993). Validitet innebär om forskaren undersöker 

det som hon/han säger sig undersöka (Patel & Davidsson, 2011), om forskaren mäter det som 

avses mätas (Ejvegård, 2009).  Undersökningens giltighet testas genom att undersökningar 

och slutsatser kontrolleras gentemot andra och även genom att undersökaren själv kritiskt 

granskar resultatet (Jacobsen, 2002). Då vi har valt ut fallföretag efter specifika kriterier och 

vidare valt ut respondenter inom dessa företag som är insatta och kunniga inom 

varumärkesbyggande i sociala medier har vi lyckats samla in relevant och giltig information i 

enlighet med vårt syfte. Enligt Jacobsen (2002) bidrar detta till en hög reliabilitet som innebär 

att undersökningen skulle leda till samma resultat om den genomfördes igen.  

 

För att öka validiteten antecknade vi och spelade in våra intervjuer och sedan lyssnade vi av 

inspelningen direkt efteråt och även detta bidrog till att validiteten stärktes. Både innan och 

efter intervjuerna observerade vi hur de tre valda fallföretagen arbetar i sociala medier för att 

säkerställa att det respondenterna berättade under intervjun stämde överens med det dem 

faktiskt gör. Vi skickade även det insamlade intervjumaterialet till andra personer inom 

företaget som bekräftade informationen, för att öka validiteten. Dessa personer hade även 

möjlighet att förtydliga det som sagts under intervjun och i de fall vi ansåg att det behövdes 

kompletterade vi med deras ord i den insamlade empirin. Jacobsen (2002) nämner två olika 

typer av giltighet, intern och extern.  När den interna giltigheten granskas bedöms resultatens 

giltighet och extern giltighet bedöms i sin tur genom att se om slutsatserna kan överföras till 

andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Då vi valt den kvalitativa metoden samt att studera fall 

på djupet har vi inte som avsikt att generalisera. 
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4. Empiri 
 

Kapitlet presenterar den empiriska data vi samlat in till vår studie. Tre fallföretag har 

intervjuats som alla är verksamma inom modebranschen och har sin kärnverksamhet på 

internet. En intervjuguide användes för att samla in materialet och alla tre intervjuer 

genomfördes i en öppen personlig intervju. 

4.1 Stayhard 

Stayhard är ett modeföretag som är beläget i Herrljunga och grundades av Joakim Naumburg 

och Daniel Möller år 2005. Företaget startade som en online butik på hemsidan Stayhard.se 

och har idag även en fysisk butik inne i centrala Göteborg och en lagerbutik i Herrljunga. 

Företaget har idag 30 anställda och riktar sig främst till män mellan 18-39 år.   

4.1.1 Kommunikationen i sociala medier 

Belfrage menar att syftet till varför Stayhard kommunicerar i sociala medier är för att komma 

nära kunden genom att finnas där kunden finns. Stayhard har valt att fokusera på de sociala 

medier där deras kunder i huvudsak finns och har därför valt ut Twitter och Facebook. De har 

även ett Youtube konto men Belfrage berättar att de inte är så aktiva här. Belfrage menar 

vidare att de sociala medierna har förändrat förutsättningarna inom marknadsföringen och att 

det nu inte längre handlar om vem som har mest pengar utan om vem som har bäst budskap. 

Belfrage berättar att Stayhard försöker skicka och sprida budskap som de i sin tur vill att 

andra människor ska sprida vidare.  Målet med att Stayhard kommunicerar i sociala medier är 

att de ska försöka skapa en hög likeability och vill uppfattas som ett schysst företag som 

människor pratar gott om. Stayhards strategi i sociala medier är helt enkelt att visa vilka de är 

och vad de står för genom att exempelvis skicka budskap som andra vill sprida. Belfrage 

berättar att de väljer att ignorera viss negativ ryktesspridning i de fallen de inte känner att de 

kan bemöta den. Men så fort det skrivs något om hur de levererar väljer de att bemöta detta. 

Han menar vidare att konsumenter får tycka vad dem vill men när det gäller kundfrågor anser 

Belfrage att det är extra viktigt att bemöta detta och föra dialog med kunden. 
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4.1.2 Varumärkesbyggande på Facebook 

Belfrage menar att mycket i sociala medier handlar om lojalitetsskapande och att till exempel 

deras Facebook-sida är till för deras nuvarande kunder, då syftet med denna sida är att stärka 

relationen med redan befintliga kunder och inte att värva nya kunder. På denna sida har 

Stayhard 13 416 personer som gillar och för att öka kännedomen har de anordnat en tävling 

på Facebook som gick ut på att få fler personer att gilla sidan på Facebook. Dessutom 

försöker Stayhard kommunicera fysiska event via Facebook under och efter eventet. Stayhard 

länkar även från Facebook till hemsidan för att driva trafik till sajten men i första hand för att 

öka kännedomen. Belfrage berättar vidare att de har annonsering på Facebook och där är 

syftet främst att stärka kännedomen och är anpassade på så sätt att de finner de konsumenter 

som är i Stayhards målgrupp. En Facebook-grupp menar Belfrage känns omodernt och det är 

nu mer fokus på sidan.  

Stayhard använder Facebook som en offentlig kundtjänst där de bemöter de enklare 

kundservice ärendena och genom det kan visa att de är ett schysst företag som bemöter sina 

kunder på rätt sätt. När det kommer till att skapa lojalitet via Facebook menar Belfrage att 

Facebook-sidan används för att förmedla relevant information från hemsidan för att skapa ett 

mervärde. Det kan till exempel vara så att de lägger upp olika stylisttips eller specifika 

erbjudande (se bilaga 2). Lojalitetsskapande på Facebook handlar mycket om att ha rätt ton 

till konsumenten. Belfrage menar vidare att Facebook inte är rätt kanal för att pusha ut 

budskap och bara lägga ut erbjudande, produktnyheter och försöka sälja. Han menar att denna 

kanal inte är rätt för det och att fokus istället bör vara på att ge andra saker till kunden.  

Belfrage menar att det är viktigt vilka associationer kunderna har till varumärket. Han berättar 

att Stayhard har två associationer som är de viktigaste, hög modegrad och som tidigare nämnt 

att vara ett schysst företag. Dessa två begrepp måste genomsyra allt Stayhard gör. Vidare 

berättar Belfrage att de inte har arbetet mycket med associationer via Facebook men att det är 

positivt om rätt person skriver på Facebook-sidan. Han menar att det är svårt att kontrollera 

vem som gillar dem på Facebook, men berättar att de helst vill förknippas med personer som 

står för det företaget står för.  

4.1.3 Varumärkesbyggande i bloggar 

Belfrage berättar att det eventuellt finns planer på att ha ett samarbete med en bloggare som 

skriver för Stayhard. Detta vill dem göra för att öka trovärdigheten i det Stayhard säger sig 

vara och att företaget kan mode. Det handlar om att ge ett mervärde till kunderna. Men 
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eftersom deras fokusgrupp är män har det varit svårt att hitta samarbete med manliga 

modebloggare då det är ett relativt litet utbud berättar Belfrage. Det finns enbart några få 

manlig modebloggare som de skulle vilja ha samarbete med. Belfrage berättar under intervjun 

att de någon gång har arbetat med sponsring av bloggare men att de inte är något de aktivt 

arbetat med. Det har i så fall varit bloggaren som tagit initiativ till detta. Han menar att i 

framtiden kommer Stayhard att börja arbeta mer med detta. Anledningen till detta är för att 

hitta opinionsbildare och för att det är ett relativt billigt sätt att arbeta på. Han menar att det 

inte kostar särskilt mycket att skicka ett plagg till en bloggare och att det vanligtvis får ganska 

bra respons.  

Stayhard är med i så kallade bloggnätverk, exempelvis Googles nätverk som har ett antal 

platser där annonser placeras ut i bloggar berättar Johansson. De har samarbete med bloggare 

där syftet är att få trafik till sidan, öka kännedomen i förhoppning om att det ska led till köp. 

Det handlar inte om samarbete kring det som bloggarna skriver utan om att Stayhard har en 

banner i bloggen genom att bloggaren får en viss provision   

Stayhard har tänkt på att ha en företagsblogg men de har ingen i nuläget. En företagsblogg 

kräver mycket resurser och det är även viktigt att hitta en person som är både redaktör och har 

ett brinnande intresse för mode, säger Belfrage. Belfrage tror inte att en blogg är till för att 

öka varumärkeslojaliteten bland kunderna, möjligtvis om man har en företagsblogg för att 

skapa ett starkare band med konsumenten. Belfrage menar att man som företag kan vara mer 

personlig i en företagsblogg och skriva längre inlägg.  

4.1.4 Varumärkesbyggande på Twitter  

Stayhard precis börjat använda sig av Twitter och tanken med det är att hitta en kanal som är 

ännu mer personlig än Facebook. Stolpe berättar att Stayhard har valt att använda Twitter som 

en kanal där de kan skapa en närmare relation till sina följare (se bilaga 2). Det är den kanal 

som de i dagsläget är mest personliga i menar Stolpe. En annan tanke bakom Twitter är att 

komma i kontakt med populära personer i Sverige och för att skapa en dialog med 

opinionsbildare menar Belfrage. Belfrage berättar vidare att om något negativt skrivs kan 

kunder ibland gå in och försvara varumärket på Twitter.  

 

Målet är inte att sälja in erbjudanden via Twitter utan att ge ut spännande information och 

skapa engagemang kring det som händer på Stayhard just nu berättar Stolpe. På 
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Twitter planerar de att kunna föra en dialog med kunderna och att kunderna integreras mer i 

modevärlden. Belfrage berättar vidare att de även kommer ha tävlingar via Twitter men även 

tipsa om modehändelser, nyheter och rapporter från olika events de besöker (se bilaga 2). De 

vill att deras följare ska se Stayhard som en twittrare som har bra koll på mode och att det ska 

vara en kanal där deras följare kan få stylingtips och bilder berättar Stolpe. För att öka 

varumärkeslojaliteten till varumärket genom Twitter menar Belfrage att det är viktigt att tipsa 

om unika saker. Stayhard arbetar inte med kundtjänstfrågor på Twitter utan har istället valt att 

hänvisa alla kundtjänstfrågor till deras informationsmail där de vanligtvis hanterar denna typ 

av frågor berättar Stolpe. Belfrage menar att det på Twitter är möjligt att ha ett annat typ av 

flöde än på Facebook genom att man kan kontakta kunder på ett helt annat sätt. Om det är 

något som skrivs om Stayhard eller till Stayhard så får de den information och då kan man 

direkt svara kunden, gilla det han/hon skriver, retweeta, eller svara personen berättar Stolpe.  

4.1.5 Varumärkesbyggande på Flickr och Youtube 

Flickr är ingenting som Stayhard använder och de har heller inga planer på att använda det 

mediet. Belfrage tror att det är större i USA och tror inte det är lika populärt i Sverige. 

Belfrage berättar att de har ett Youtube konto och har använt sig av detta konto ett fåtal 

gånger. De har då lagt upp videos men menar att det är svårt att få tillgång till material som 

passar denna kanal eftersom den bara är begränsad till videos. Däremot berättar Belfrage att 

de testat annonsering via Youtube för att driva trafik till hemsidan. När Stayhard hade en ny 

reklamfilm förra hösten lade de upp denna video på Youtube och länkade från Facebook så att 

kunderna kunde titta på den. 

4.2 Fashionisland 

Fashionisland är ett företag som säljer modekläder till män via webben och grundades år 2008 

av Oscar Arrsjö. Företaget ligger i Nacka i Stockholm där Oscar tillsammans med tre andra 

arbetar. Fashionisland riktar sig primärt till den svenska marknaden men kunder utanför 

Sverige är välkomna att handla online. I dagsläget har de endast en butik via webben. Deras 

målgrupp är stilsäkra män mellan 18-40 år. 

4.2.1 Kommunikationen i sociala medier 
 
Arrsjö berättar att syftet med att Fashionisland kommunicerar i sociala medier är för att vara 

top of mind hos deras potentiella och befintliga kunder. Syftet med kommunikationen är även 

att skapa lojalitet, stärka varumärket, förtydliga deras profil samt erbjuda ett mervärde som 
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förhoppningsvis leder till köp berättar Arrsjö. Fashionisland har valt att endast fokusera på 

Facebook och Twitter bland de sociala medier som finns, men de vill även finnas i flera andra 

olika sociala medier berättar Arrsjö. Men det är något som inte är möjligt tack vare deras 

begränsade resurser menar Arrsjö.   

Eftersom Fashionisland är webbaserat blir det ett avtryck i allt de kommunicerar eftersom allt 

på internet förevigas och att detta påverkar i sin tur företagets varumärkesimage. Arrsjö menar 

att de är väl medvetna om detta och därför har inställningen att göra rätt från början. 

Fashionisland har en generös policy och attityd gentemot sina kunder och de tar kundens 

upplevda problem på största allvar oavsett vad det än handlar om och är därför inte så oroade 

för negativ ryktesspridning. Arrsjö menar att Fashionisland strävar efter och tycker att de 

lyckats uppnå en väldigt bra nivå på deras kundservice i sociala medier. Fashionisland 

hanterar frågor från kunderna direkt i sociala medier och raderar aldrig inlägg, utan använder 

dem som ett sätt att visa andra att de bemöter alla sorters problem på ett bra sätt. Kunderna får 

se hur Fashionisland kommunicerar med andra kunder samt hur de hanterar ett negativt 

ärende och Arrsjö tror att det är positivt att det är synligt i sociala medier. Arrsjö berättar att 

Fashionisland ännu inte lagt ner så mycket tid på att se efter vad som faktiskt skrivs om deras 

varumärke i sociala medier därför att han inte tror att det ger så mycket tillbaka att analysera 

enskilda kommentarer.  

 
4.2.2 Varumärkesbyggande på Facebook 

Fashionisland satsar mest på Facebook eftersom att det är där de flesta kunder finns och i 

nuläget har de en Facebook-sida gillas av 1412 personer. Primärt arbetar Fashionisland med 

kontinuerliga uppdateringar i sociala medier för att öka kännedomen kring deras varumärke 

via Facebook. För att öka kännedomen menar Arrsjö att de har unika erbjudanden på sin 

Facebook-sida genom tävlingar och att de även gjort en annonseringskampanj på Facebook 

för att driva likes. De försöker även få sina kunder mer engagerade i deras Facebook-sida 

genom att skicka ut nyhetsbrev till redan befintliga prenumeranter där de uppmanar om att gå 

in och ”Lika” deras Facebook-sida. Fashionisland talar vidare om att de lagt upp nya bilder på 

Facebook som de länkat via Twitter för att öka kännedomen och dra trafik till sin Facebook-

sida. 

För att öka lojaliteten försöker Fashionisland ha tävlingar och specifika erbjudanden till de 

som gillar dem på Facebook-sidan (se bilaga 3). Fashionisland har även använt sig av 
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rabattkoder som delas ut om kunden går in och gillar deras Facebook-sida.  De vill att 

kunderna ska uppfatta dem som en premiumshop, det dem förmedlar på sajten vill de 

kommunicera vidare ut till de sociala medierna. På Facebook kan exempelvis funktionen 

”fråga modeexperten” finnas för att integrera hemsidan med exempelvis Facebook. 

Fashionisland agerar även kundtjänst via Facebook, men Arrsjö menar samtidigt att de inte 

har så många fans på sin Facebook sida ännu och att det blir en skillnad när det förändras. Det 

blir därför inte så många kundtjänstfrågor men de tar mer än gärna emot denna typ av frågor 

via sociala medier. 

4.2.3 Varumärkesbyggande i bloggar 

Fashionisland har en företagsblogg i vilken de som arbetar på Fashionisland bloggar (se 

bilaga 3). Bloggen har syftet att ta fram det personliga bakom Fashionisland så att företaget 

inte uppfatta som ett opersonligt företag. Arrsjö menar att kunderna är intresserade av vad 

som händer bakom kulisserna. 

Fashionisland använder sig inte av bloggare för att öka kännedomen kring deras varumärke 

men Arrsjö berättar att om det skulle dyka upp en möjlighet till samarbete skulle de vara 

intresserade. Arrsjö menar att det måste vara rätt person som bloggar för dem och att denna 

associeras med det som Fashionisland vill associeras med. Det ska vara en bloggare som har 

fokus på mode och det är svårt att hitta berättar Arrsjö och även svårt att få bloggare 

engagerade i varumärket. Arrsjö säger att de inte använder sig av utbyten och sponsringar för 

att bloggare ska skriva positivt om dem, men att det finns bloggare som nämner Fashionisland 

av egna initiativ. Arrsjö berättar att det kanske inte är rätt väg att gå att samarbeta med 

bloggare och ha pengar som utbyte. Även det som bloggare skriver om Fashionisland 

påverkar hur varumärkets kvalité upplevs och Arrsjö anser att stora bloggare har väldig kraft 

och en stor påverkan. Därför är det viktigt att rätt bloggare skriver om varumärket samtidigt 

som är svårt att kontrollera vad bloggare skriver om bloggare och att de därför får hoppas att 

det skrivs gott om Fashionisland. Att delta i bloggnätverk i syfte att annonsera är inte aktuellt 

för Fashionisland då det inte finns så många manliga modebloggare i deras rätta målgrupp.  

4.2.4 Varumärkesbyggande på Twitter 

Under intervjun berättar Arrsjö att de kommunicerar samma saker via Facebook och Twitter 

och länkar till sin Facebook-sida men att de kanske borde skiljt de olika sociala medierna åt 

(se bilaga 3). Enligt Arrsjö är det en resursfråga. Fashionisland satsar mest på Facebook för att 

de flesta finns där och vill även ha med Twitter av olika anledningar.   



34 
 

4.2.5 Varumärkesbyggande på Flickr och Youtube 

Flickr har Arrsjö hört talas om men inte i ett affärssammanhang och menar att det inte 

används så mycket i Sverige av företag. Då det inte är så vanligt i Sverige bland konsumenter 

ännu finns det ingen anledning att finnas där menar Arrsjö eftersom de vill vara där kunden 

finns. De har inget emot att prova nya saker, men då det inte är välbeprövat och därmed inte 

vet vad de kommer få tillbaka vill de inte lägga resurser på det i nuläget. De måste helt enkelt 

titta på vilken tidsinvestering som ger bäst avkastning menar Arrsjö. Men Arrsjö tycker att det 

låter spännande. Fashionisland har en Youtube-kanal men denna är inte så aktiv som de skulle 

vilja och de vill även finnas i olika sociala medier, men de har i nuläget inte resurser för att 

producera innehållet som krävs.  

4.3 Junkyard 

Junkyard grundades år 2000 i Trollhättan av Thomas Löfgren och två år efter det startade 

Junkyard sin webbshop. Idag arbetar de ungefär 80 anställda på Junkyard och det är ett 

företag som ständigt växer med anställda. Företaget fokuserar på att sälja kläder med 

inriktning på street, skate och snow. Junkyards målgrupp är mellan 16-21 år.  

4.3.1 Kommunikationen i sociala medier 

Syftet med att Junkyard kommunicerar i sociala medier är för att lära känna kunden, få reda 

på vad den vill ha mer av respektive mindre av, vad kunden tycker om deras olika märken och 

för att berätta om olika kända skate och snowboardåkare. När Löfgren berättar om varför ett 

företag ska kommunicera i sociala med menar hon att det i första hand beror på att företaget 

ska finnas där människorna finns. Vidare berättar Löfgren att Junkyard finns i de sociala 

medier där företaget bör finnas och finns då främst på Facebook och Twitter men också på 

Youtube och Flickr eftersom de har tillgång till mycket material som gör det möjligt att lägga 

upp saker via dessa kanaler. Innan Junkyard skulle börja kommunicera i sociala medier satte 

de upp en plan främst då för Facebook eftersom det var där en stor del av deras kunder fanns. 

I denna plan gick de igenom vad det var de ville kommunicera respektive inte skulle ta upp 

samt hur ofta de skulle statusuppdatera. Löfgren menar att sociala medier ständigt uppdateras 

och att det som Junkyard kommunicerar därför måste vara uppdaterat. Med det menar hon att 

det som fungerade för några dagar sedan kanske inte fungerar idag. Löfgren menar att 

människor får hundratals uppdateringar och att de därför måste hitta sätt för att sticka ut och 

var up-to-date. 
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Junkyard vill förknippas med skate, snow och streetmode och försöker helt enkelt hålla sig till 

det när de kommunicerar i sociala medier. Då de har en yngre målgrupp har de även valt att 

anpassa språket efter detta när de kommunicerar med sina kunder i sociala medier. Junkyard 

använder sig även av ett personligt språk för att stärka lojaliteten och komma närmare kunden.  

I sociala medier menar Löfgren att det istället för en envägskommunikation finns en 

tvåvägskommunikation där människor tillåts att kommentera och svara. Löfgren berättar 

vidare att Junkyard drar nytta av detta i sociala medierna genom att fråga kunden vad han/hon 

tycker och tänker. Om ett företag inte kommunicerar saker på rätt sätt kan väldigt många via 

de sociala medierna få reda på att företaget inte sköter sig som de borde berättar Löfgren. Om 

det skrivs en negativ kommentar kan denna få stor spridning och delas av dem som också 

drabbats av misskötseln menar Löfgren. Ett annat sätt att dra nytta av 

tvåvägskommunikationen blir då att man som företag tar diskussionen, medger att man gjort 

fel och försöker rätta till sitt misstag, för då brukar det inte vara några problem berättar hon. I 

sociala medier berättar Löfgren vidare att företag inte ska försvara sig utan bara inse att de har 

gjort fel om så är fallet. Då vänds den negativa spridningen till en fördel genom att 

konsumenter ser att företaget har en ryggrad och står för sina fel och framförallt är seriösa. 

Löfgren berättar under intervjun att hon upplever att konsumenter inte längre är lojala i lika 

stor utsträckning och går mest efter kriteriet vad som är billigast. Därför försöker Junkyard 

kommunicera saker i sociala medier som deras målgrupp uppskattar. Under intervjun berättar 

Löfgren att det är möjligt att påverka den kvalité som kunden upplever genom sociala medier. 

Detta gäller främst det att kunden kan höra av sig till Junkyard om de har något bra att säga 

eller om Junkyard har gjort något dåligt. Då kan Junkyard ta tag i detta och rätta till 

problemet. På Junkyard använder de sig av olika verktyg för att se om konsumenterna pratar 

om varumärket vilket innebär att företaget kan söka på sitt namn och se vilka kommentarer 

som skrivs. Detta menar Löfgren var något de arbetade med mer förr då företaget var lite 

mindre och nu är det mesta mer uppstyrt och kan enklare hanteras. I och med att allting är 

bättre organiserat blir det inte att de övervakar vad konsumenterna skriver om dem då de har 

bra system som förhindrar eventuella fel berättar Löfgren. Hon menar att om det skulle ha 

blivit fel och någon kommenterar det i sociala medier kan de gå in och be om ursäkt och be 

dem kontakta kundservice. Detta ska dock göras med måtta då det kan uppfattas som att 

företag övervakar konsumenterna och därigenom blir rädda för att skriva saker berättar 

Löfgren. 
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4.3.2. Varumärkesbyggande på Facebook 

På Junkyards Facebook-sida lägger de upp 3-4 poster dagligen samt sitter och svarar på frågor 

via denna. De har i nuläget 120 996 personer som gillar deras Facebook-sida och Löfgren 

berättar att de har en anställd som enbart arbetar med att underhålla denna sida. Under 

intervjun berättar Löfgren vidare att de försöker vara som en kompis på Facebook-sidan vilket 

gör att det skapas en annan kontakt med kunden som gör att de vill handla hos Junkyard. På 

Junkyards Facebook-sida har de kontinuerliga tävlingar som de publicerar varje fredag vilket 

skapar en kontinuitet och människor vet därmed vad som kommer (se bilaga 4). Löfgren 

menar att fredagstävlingarna är ett sätt att få kunden att bli lojal. Löfgren berättar att allt 

Junkyard kommunicerar och lägger upp på sin Facebook-sida skapar en viss association hos 

konsumenterna och påverkar därmed hur de uppfattar Junkyard som varumärke. Framförallt 

när det kommer till hur de bemöter sina kunder på Facebook-sidan när de får kommentarer 

eller frågor.  

4.3.3  Varumärkesbyggande i bloggar 

Under intervjun berättar Löfgren att Junkyard har samarbete med bloggare och att det är 

väldigt många som hör av sig och talar om att de har en blogg och gärna vill samarbeta. 

Löfgren berättar vidare att de arbetar med sponsring av bloggare men att det handlar om att 

hitta rätt bloggare att samarbeta med. Vissa bloggare vill inte Junkyard associeras med men 

hade kanske genererat mycket trafik till hemsidan. Löfgren tycker att det är viktigt att hitta 

rätt bloggare för den kvalité som kunden upplever. De har till exempel skickat tröjor till en 

bloggare som representerade det som Junkyard vill associeras med. Vidare berättar hon att 

denna bloggare inte hade tillräcklig många besökare för att kunna inleda ett långvarigt 

samarbete med. De har även samarbeten med större bloggare som profilerar sig som 

Junkyard. Fördelen med att ha detta samarbete menar Löfgren är att de hittar kunder som 

själva inte sökt upp dem och köper något som de inte visste fanns på Junkyard. Junkyard vill 

ha kontroll över vilka bloggare de har samarbeten och syns med eftersom de har erfarenheter 

av att ha samarbetat med en bloggare som hade åsikter som Junkyard inte delar. Även om det 

samarbetet var mycket lönsamt är det viktigast hur kunden och de som läser inläggen i en 

blogg uppfattar Junkyard berättar Löfgren.  

Vidare har Junkyard har en så kallad ”Junk-blog” som liknas vid en företagsblogg (se bilaga 

4). Denna blogg sköts av visstidsanställda vars uppgift är att blogga för Junkyard. Dessa 

bloggare är inte vem som helst utan de är personer som arbetar med snowboard och skate och 
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är väl insatta i ämnet. Löfgren menar att de är svårt för just Junkyard att vem som helst på 

företaget bloggar och berättar vidare att de har försökt med detta. Det största problemet med 

detta var att det inte fanns tid att blogga samt att det som skrevs kanske mest var kul för dem 

som arbetar på Junkyard. Löfgren berättar att företagsbloggen har funnits väldigt länge och att 

hon tror att syftet med den var att visa på att de hänger med vad gäller nya märken, åkare och 

filmer. Detta var innan det fanns sidor på Facebook. På deras Facebook-sida länkar de till sin 

blogg. Hon berättar att väldigt många tycker att det är värt att läsa bloggen eftersom de som 

skriver är väldigt kunniga.  

4.3.4 Varumärkesbyggande på Twitter 

Junkyard använder Twitter främst för att människor ska se vad som försiggår ”bakom scenen” 

det vill säga vad som händer i företaget och framför allt om de har reor. Det som 

kommuniceras via Twitter är sådant som inte kan kommuniceras via Facebook då det kan 

uppfattats som ”spam”(se bilaga 4). Därför finns det olika strategier för hur de kommunicerar 

via dessa medier. Löfgren tror att Twitter mer handlar om att stärka bandet till kunden istället 

för att öka kännedomen. Löfgren berättar att de inte arbetar lika aktivt med denna kanal och 

därigenom inte heller med att skapa lojalitet på Twitter. När det gäller associationer menar 

Löfgren att allt de skriver och gör på Twitter påverkar hur konsumenten uppfattar Junkyard 

som varumärke. På Twitter kommunicerar Junkyard de absolut största händelserna men 

menar att de sett att det inte ger så mycket att arbeta med denna kanal (se bilaga 4). Med det 

menar Löfgren att det inte har gett så mycket försäljning, kommentarer, följare och antal klick 

på länkarna. Under intervju har Löfgren svårt att se kopplingen mellan Twitter och hur företag 

kan arbeta där för att påverka den upplevda kvalitén. 

4.3.5 Varumärkesbyggande på Flickr och på Youtube 

Som tidigare nämnt har Junkyard en Youtube-kanal som en person ansvarar för och lägger 

upp material på (se bilaga 4).  Här vill de nå ut till dem som är riktigt intresserade av Junkyard 

men också till de som inte känner till Junkyard. Exempelvis ville en välkänd skejtare lansera 

sitt varumärke hos Junkyard och de gjorde då en intervju med honom som de sedan lade upp 

på Youtube-kanalen vilket drog många visningar. Löfgren menar att de på så sätt når ut med 

saker som är välkända av många människor som inte har med Junkyard som varumärke att 

göra. Söker man på denne välkände skejtare kommer Junkyards klipp upp. Intervjuerna som 

de har via sin Youtube-kanal är en stor bedrift och Löfgren menar att det kan påverka den 
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kvalité som kunden upplever. Dessa intervjuer menar Löfgren ökar trovärdigheten inom vissa 

kretsar för Junkyard.  

Varje torsdag har de något som kallas Tricky Thursdays på Youtube där de guidar igenom ett 

trick på snowboard eller skateboard (se bilaga 4). På sin Youtube-kanal lägger de även upp 

intervjuer med olika band samt skate och snowboardåkare. Även genom denna kanal når de ut 

till många som är intresserade av området men som inte vet vad Junkyard är. När det gäller 

Youtube tror Löfgren att Tricky Thursday är ett sätt att skapa lojalitet och berättar vidare att 

skejtarna de samarbetar med ska ut på turné och att människor då kan följa dem via Youtube.  

 

Löfgren berättar att Flickr fungerar på samma sätt som Youtube när det kommer till 

associationer, kännedom och lojalitetsskapande som hon tidigare nämnt. De lägger 

exempelvis upp bilder från olika events på Flickr för att deras målgrupp ska kunna följa det 

som händer och knyta ett starkare band till varumärket Junkyard. Allt det Junkyard gör på 

Flickr och Youtube menar Alice påverkar associationerna och hur kunden upplever Junkyard 

som varumärke. 
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5. Analys 

Detta kapitel inleds med en inomfallsanalys där vi jämför empirin med den teoretiska 

referensramen för att finna likheter och skillnader. Därefter presenteras en mellanfallsanalys 

i vilken vi jämför fallföretagen i syfte att se likheter och skillnader mellan dem. 

5.1 Inomfallsanalys 

5.1.1 Stayhard 

5.1.1.1 Kommunikationen i sociala medier 

Utifrån vad som är företagets syfte med att kommunicera i de sociala medierna ska det väljas 

vilka av dem som bör användas (Holmström & Wikberg, 2010). Syftet med att Stayhard 

kommunicerar i sociala medier är för att informera, komma nära kunden och finnas där 

kunden finns. Detta är en av de möjligheter som Wright & Hinson (2009) de föreslår, 

nämligen att sociala medier har skapat nya möjligheter för företag att integrera med sin 

målgrupp. Utifrån Stayhards syfte har de valt att fokusera på att kommunicera främst via 

Twitter och Facebook. Enligt Sheehan (2010) är Facebook ett av de mest populära sociala 

nätverken. Kotler et al. (2008) menar att marknadsförare måste förstå hur de ska 

kommunicera på ett effektivt sätt. Förutsättningarna inom marknadsföringen har förändrats 

med de sociala medierna, det handlar inte längre om vilket företag som har mest pengar utan 

om vem som har bäst budskap menar Belfrage. Det räcker inte med att ett företag har bra 

produkter och service, företag måste även kommunicera ut sitt budskap till konsumenterna 

(Doyle & Stern, 2006). 

Carlsson (2010) menar att de sociala medierna har öppnat upp nya möjligheter för företag och 

att allt nu går ut på att skapa ett företag eller en produkt ett gott rykte så att människor på egen 

hand vill sprida informationen med sina vänner. Denna möjlighet som sociala medier har 

öppnat har Stayhard sett och gjort till en del i deras strategi då deras strategi är att skapa en 

hög likeability och uppfattas som ett schysst företag som människor pratar gott om. Goisseaux 

och Moran (2010) menar vidare att företag måste frångå rollen som företag och agera mer 

människa när de kommunicerar i sociala medier. Detta genom att lyfta fram människorna i en 

social process som handlar om att ge, ta och dela med sig men även hjälpa för att inte stängas 

ute i det sociala samspelet (Goisseaux & Moran, 2010). För Stayhard är det viktigt att de 

uppfattas som ett schysst företag och de delar därför med sig av material men lyssnar även på 
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sina kunder via de sociala medierna. Belfrage menar att konsumenter får ha åsikter om 

Stayhard men när det gäller kundfrågor tycker han det är extra viktigt att bemöta detta och 

föra en dialog. Nya digitala tekniker som exempelvis internet gör det möjligt för företagen att 

integrera och skapa en dialog med sina kunder (Fill, 2009). Vidare menar Wright och Hinson 

(2009) att sociala medier möjliggör för företag att snabbt ta del av det konsumenterna säger 

om deras produkter och service. Många organisationer använder sig av WOM som ett 

effektivt sätt för att nå ut med ett budskap (Fill, 2009). Att visa konsumenterna vad Stayhard 

som varumärke och företag står för genom att skicka budskap som andra vill sprida berättar 

Belfrage är en del i Stayhards strategi för hur de kommunicerar i de sociala medierna. 

Carlsson (2010) menar att för att kunna få människor att prata gott om företagets varumärke 

handlar det om kontakter och att sprida rätt innehåll till rätt människor i rätt tid.  

5.1.1.2 Varumärkeskännedom i sociala medier  

Konsumentens beslutsprocess påverkas genom att företaget i sin tur påverkar informationen 

och styrkan i varumärkets image och etablerar detta i konsumentens minne (Keller et al., 

2008). Företag som blir experter på att använda sig av andra än de normala mediekanalerna 

kommer att bli dem mest framgångsrika när det kommer till att skapa kännedom (Aaker, 

1996). Stayhard arbetar aktivt med att öka känndomen i sociala medier och har anordnat olika 

aktiviteter i sociala medier för att lyckas med detta. Stayhard har bland annat anordnat en 

tävling på Facebook där målet var att få fler personer att klicka på gilla knappen på Facebook-

sidan. Enligt Keller et al. (2008) handlar varumärkeskännedom om att minnas och känna igen. 

Forskning inom psykologi har visat att igenkännande kan resultera i mer positiva känslor mot 

till exempel människor, ord eller varumärken (Aaker, 1996). För att människor ska känna igen 

Stayhard försöker dem kommunicera fysiska event via Facebook, både under och efter 

eventet.  Stayhard länkar även från Facebook till hemsidan för att driva trafik till sajten i syfte 

att öka kännedomen. Detta tror vi Stayhard gör för att skapa mer positiva känslor kring sitt 

varumärke. Vi tror även att de arbetar ständigt med att länka från Facebook-sidan till 

hemsidan för att skapa igenkännande och få konsumenten att minnas. 

Sheehan (2010) menar att de sociala nätverken inte är en lämplig plattform för annonsering. 

Istället menar Sheehan (2010) att de ska användas för att påverka konversationerna som pågår 

i de sociala medierna. Stayhard använder sig av annonser på Youtube och Facebook i syfte att 

öka kännedomen kring varumärket och driva trafik till hemsidan berättar Belfrage. En fördel 

med de annonser som Stayhard använder sig av på Facebook är att de är anpassade för att 
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hitta konsumenter i rätt målgrupp. När företag marknadsför sina varumärken i sociala nätverk 

måste de vara försiktiga då de som använder sig av sociala nätverk ogillar uppenbara 

reklamaktiviteter (Fill, 2009).  Detta är inget Stayhard är försiktiga med men vi tror inte att 

användarna i sociala medier upplever dessa typer av aktiviteter som störande då de riktar 

annonseringen och bannern till personer i deras målgrupp.   

Via Youtube kan företag lansera sina kampanjer genom en video (Barefoot & Szabo, 2010). 

Detta har Stayhard gjort då har lagt upp reklamfilmer via Youtube men menar att det är svårt 

att få tillgång till material som passar denna kanal. Det positiva med Youtube som kanal ur ett 

företagsperspektiv är att den är populär bland konsumenterna vilket då gör den till en attraktiv 

marknadsföringskanal (Kaplan & Haenlein, 2010). Vi tror att Stayhard anser att Youtube är 

en attraktiv marknadsföringskanal men att det är kostsamt och tidskrävande att skapa 

materialet. 

5.1.1.3 Varumärkeslojalitet i sociala medier 

En målsättning för företag är att engagera konsumenterna i varumärket eftersom lågt 

engagemang vanligtvis inte leder till varumärkeslojalitet (Melin, 2006). Belfrage menar att 

mycket handlar om lojalitetsskapande i sociala medier och att till exempel en Facebook-sida 

är till för deras nuvarande kunder. Enligt Aaker (1996) pratar en lojal kund ofta väl om ett 

företags varumärke vilket kan leda till att nya kunder tillkommer. Stayhard menar att de inte 

värvar nya kunder genom Facebook utan stärker relationen med de befintliga via sin 

Facebook-sida.  

”Facebook är inte rätt kanal för att enbart lägga ut erbjudanden, produktnyheter, driva 

budskap och försöka sälja. Istället bör företag fokusera på att ge andra saker till kunden.” 

(Personlig Kommunikation, O. Belfrage, 23 mars 2012) 

En Facebook-sida är en marknadsföringsåtgärd som fungerar som en traditionell hemsida fast 

på Facebook och här kan företaget statusuppdatera, länka till hemsidan, lägga upp bilder och 

filmer (Ström, 2010). Detta gör Stayhard och fokuserar på att kommunicera relevant 

information till sina kunder från hemsidan i syfte att skapa mervärde. Simmons (2007) menar 

att genom att förstå sina kunder kan företaget skapa ett innehåll som är relevant för 

målgruppen. Stayhard kommunicerar olika stylisttips och specifika erbjudande på Facebook 

för att hålla sina kunder lojala. Lojalitetsskapande på Facebook handlar mycket om att ha rätt 

ton till konsumenten menar Stayhard. Företag kan bygga lojalitet genom kundklubbar med 
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olika medlemsskapsförmåner (Aaker, 1996). Vi anser att en Facebook-sida kan ses som en 

kundklubb fast på internet där företaget ger kunden specifika erbjudanden och förmåner. Vi 

tror att anledningen till att Belfrage i första hand ser Facebook-sidan som lojalitetsskapande 

beror på att människor först måste ha kännedom om Stayhard för att kunna gilla sidan.   

Företag kan marknadsföra något via bloggar eller så kan företaget själv starta en organisation 

eller företagsblogg (Ström, 2010). Belfrage tror inte att ett bloggsamarbete är till för att öka 

varumärkeslojaliteten bland kunderna utan möjligtvis för att skapa ett starkare band med 

konsumenten. För att en företagsblogg ska fungera och lyckas måste bloggen ha ett personligt 

inslag och marknadsföringen vara indirekt (Ström, 2010). Belfrage berättar att Stayhard har 

funderat på att ha en företagsblogg men att de inte har det i nuläget. Det kräver mycket 

resurser att ha denna typ av blogg och det är viktigt att det är rätt persons som bloggar menar 

Belfrage.  

 

Inom microbloggar är Twitter den mesta erkända (Carlsson, 2010). Stayhard har precis börjat 

använda sig av Twitter och tanken med det är att hitta ett forum som är ännu mer personligt 

än Facebook. Barefoot och Szabo (2010) menar att det är viktigt att skapa ett värde när 

företaget använder sig av Twitter. Till exempel kan detta värde vara att utforma tävlingar eller 

att ge rabatter (Barefoot & Szabo, 2010). Belfrage berättar att Stayhard kommer ha tävlingar 

via Twitter men även tipsa om modehändelser, nyheter och rapporter från olika events de 

besöker. Detta för att skapa ett mervärde. Det Stayhard kommunicerar via Twitter tyder på att 

de vill uppfattas på ett visst sätt och mycket handlar därför om att skapa ett värde i det som de 

förmedlar för att får kunden att uppfatta dem som ett schysst företag. En viktig del av 

grundpelaren marknadskommunikation är den personliga kontakten (Simmons, 2007). Stolpe 

berättar att Stayhard har valt att använda Twitter som en kanal där de kan skapa en närmare 

relation till deras följare. Företag ser microbloggar som ett verktyg för att nå ut med 

erbjudanden, kampanjer och länkar till mer information (Carlsson, 2010).  Barefoot och Szabo 

(2010) skriver att allt fler företag använder sig av Twitter för att engagera, ge teknisk support 

och sälja in erbjudanden till sina kunder. Målet är inte att sälja in erbjudanden utan att ge ut 

spännande information och skapa engagemang kring det som händer på Stayhard just nu 

berättar Stolpe. Syftet och målet med Twitter enligt Stolpe är helt enkelt att skapa en närmare 

relation och föra en dialog med sina kunder och göra så att dem integreras mer i modevärlden.  

Kommunikationen via microbloggar är oftast enkelriktad då det sällan uppstår en dialog 

menar Carlsson (2010). Vi tror att anledningen till att Stayhard vill föra en dialog med sina 
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kunder genom Twitter beror på att de befinner sig i inledningsfasen i användningen av detta 

medium.  

 

Råd som Agresta och Bough (2011) ger till företag som vill använda sig av Twitter som en 

marknadsföringskanal är att till exempel integrera Twitter i företagets kundservice eller för att 

hitta nya lösningar genom att lyssna på vad som sägs om företagets varumärke.  Stayhard 

arbetar inte med kundtjänstfrågor på Twitter utan har istället valt att hänvisa alla 

kundtjänstfrågor till deras informationsmail där de vanligtvis hanterar denna typ av frågor 

berättar Stolpe. Burton och Soboleva (2011) föreslår att Twitter kan användas som en kanal 

för kundklagomål, både de klagomål som ges direkt till företaget och de som upptäcks via 

övervakning. Företaget kan utnyttja kontakter som görs via microbloggar för att främja sina 

varumärkesbyggande insatser genom att kommentera inlägg om sitt varumärke (Jansen et al., 

2009).  Detta är inget Stayhard arbetar med eller har nämnt under intervjun vilket vi tror beror 

på att dem är relativt nya på Twitter och inte har fått förståelse för de fördelar som kommer 

med att kommunicera i detta medium.  

5.1.1.4 Upplevd kvalité i sociala medier 

Om det är något som skrivs om Stayhard eller till Stayhard i sociala medier så får dem enkelt 

tillgång till den informationen vilket gör att Stayhard direkt svara kunden, gilla det han/hon 

skriver eller svara personen berättar Stolpe. Sociala medier kan användas för att övervaka vad 

som skrivs om företaget och dess varumärke (Richardson et al., 2010). Vi tror att 

medvetenheten kring vad som skrivs om företaget och varumärket kan hjälpa Stayhard att 

påverka den upplevda kvalitén till det bättre genom att bemöta kunden. 

Upplevd kvalité är den kvalité konsumenten associerar ett visst varumärke med och denna 

påverkar hur konsumenten uppfattar produkterna (Aaker, 1996). Belfrage berättar att det 

eventuellt finns planer på att ha ett samarbete med en specifik bloggare som skriver för 

Stayhard, men att det enbart finns några få manliga modebloggare som de gärna skulle vilja 

ha samarbete med. Stayhard har specifika kriterier på vilka personer de vill samarbeta med 

och detta tror vi beror på att de är rädda om sitt varumärke och inte vill att den upplevda 

kvalitén ska försämras i ett eventuellt bloggsamarbete. En av anledningarna till varför
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Stayhard är intresserade av bloggsamarbeten är för att öka trovärdigheten och visa sina 

konsumenter att företaget kan mode. Mervärde är hjärtat av att bygga ett framgångsrikt 

varumärke och uppstår genom erfarenheter från användandet, och kan exempelvis uppstå i ett 

värde i form av förtroende och pålitlighet (Doyle & Stern, 2006). Detta mervärde som 

Stayhard vill uppnå med bloggsamarbete tror vi kan bidra till att stärka den upplevda kvalitén.  

 

5.1.1.5 Varumärkesassociationer i sociala medier 

Ett sätt är att använda de sociala applikationerna som en form av kundservice (Bernoff & Li, 

2008). Stayhard använder Facebook som en form av kundtjänst där de bemöter enklare 

kundserviceärenden och kan på så sätt visa att de är ett schysst företag som bemöter sina 

kunder på rätt sätt. Da Silva och Alwi (2008) menar att det som påverkar ett företags 

varumärkesimage mest på Internet är kundtjänst och personlig kontakt. Genom att Stayhard 

visar att de är ett företag som bemöter sina kunder på ett bra sätt och genom det skapar en 

personlig kontakt tror vi likt teorin att det förstärker deras varumärkesimage. För Stayhard är 

det viktigt vilka associationer kunderna har till varumärket. Stayhard har två associationer 

som är de viktigaste, hög modegrad och schysst företag och dessa två begrepp måste 

genomsyra allt de kommunicerar.  Konsumenten kan associera ett varumärke med olika 

produktattribut, en kändis, en särskild symbol, en talesperson, sponsorskap eller något annat 

som gett varumärket en mening (Aaker, 1996). Belfrage menar att det är svårt att kontrollera 

vem som gillar dem på Facebook men menar att de helst vill förknippas med personer som 

står för det företaget står för. Vidare berättar Belfrage att de inte har arbetet mycket med 

associationer via Facebook men att det är positivt om rätt person skriver på Facebook-sidan. 

 

Stayhard har någon gång arbetat med sponsring av bloggare där de skickat produkter men det 

är inte något de aktivt arbetat med. Det har i så fall varit bloggaren som tagit initiativ till detta 

berättar Belfrage. En strategi som företaget kan ha är att utveckla en relation med bloggaren 

och kan göras genom att skicka produkter regelbundet och sedan be bloggaren skriva om dem 

(Sheehan, 2010). Stayhard kommer i framtiden att börja arbeta mer med bloggsamarbete.  

Ytterligare en anledning till varför de vill börja arbeta med detta mer är för att hitta 

opinionsbildare och stärka associationerna. På internet kan inte konsumenten ta åt sig alla de 

signaler som ett varumärke sänder ut för att tolka och känna av varumärket, till exempel kan 

inte konsumenten känna på eller prova produkten (Fill, 2009). Detta gör att det måste skapas 

nya sätt för att skapa varumärkesassociationer (Fill, 2009). Genom att skicka produkter till 
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bloggare tror vi att Stayhard kan skapa associationer till varumärket samtidigt som bloggaren 

blir ett hjälpmedel för att tolka och känna av produkten.  

5.1.2 Fashionisland 

5.1.2.1  Kommunikationen i sociala medier 

Bernoff och Li (2008) menar att företag förr endast kastade sig in i den sociala miljön men att 

allt fler idag har strategier för vad de vill få ut av det sociala mediet. Fashionisland har ingen 

given strategi för vad de vill få ut av att kommunicera i de sociala medierna, men menar att 

det lönar sig att kommunicera och konstruera affärsmodellen på rätt sätt från början. 

Fashionisland vill genom kommunikationen i sociala medier bli top of mind hos deras 

potentiella och befintliga kunder. Här ser vi att teorin stämmer in på Fashionisland då de har 

en form av strategi och ett syfte med att finnas i sociala medier. 

Valet av socialt media bör styras av företagets mål (Agresta & Bough, 2011) samt syfte med 

att finnas i sociala medier (Holmström & Wikberg, 2010). Fashionisland väljer socialt media 

efter den tidsinvesteringen som ger bäst avkastning. Fashionislands mål med att finnas i 

sociala medier är att nå ut till sina kunder och då de flesta kunderna finns på Facebook och 

Twitter har Fashionisland valt att fokusera på just dessa. Fashionisland vill även finnas i andra 

sociala medier men det är något som inte går i nuläget tack vare deras begränsade resurser. 

Content communities är populära bland människor och är därför en attraktiv 

marknadsföringskanal ur ett företagsperspektiv, vilket är positivt (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Fashionisland menar dock att Flickr inte är attraktiv som marknadsföringskanal för att det inte 

är välbeprövat i Sverige av varken företag eller kunder och så länge kunden inte finns där har 

de ingen anledning att finnas där. De vet därmed heller inte vad det ger och har därför valt att 

inte lägga resurser på det i nuläget. Att Flickr betraktas som en attraktiv 

marknadsföringskanal enligt Kaplan och Haenlein (2010) tror vi stämmer in bättre på 

amerikanska företag då det baseras på en utländsk studie.  

Det är viktigt att komma ihåg att Twitter allt mer integreras i andra plattformar så som 

Facebook (Agresta & Bough, 2011). Fashionisland integrerar Twitter och Facebook genom 

att kommunicera samma saker och händelser på Twitter som på Facebook och använder 

därmed Twitter som en förlängning av Facebook. De menar dock att de borde skiljt 

kommunikationen i de olika sociala medierna åt, men att även det är en resursfråga.  
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För att försäkra sina kunder om att de gjort rätt val måste företag kommunicera ut sitt budskap 

till konsumenterna för att informera, övertala och skapa en image (Doyle & Stern, 2006). 

Fashionisland kommunicerar även i sociala medier för att skapa lojalitet, förtydliga deras 

profil, stärka sitt varumärke och erbjuda ett mervärde i förhoppning om att det ska leda till 

köp. Kommunikationen i sociala medier är en social process som handlar om att ge, ta och 

dela med sig men även hjälpa för att inte stängas ute i det sociala samspelet (Goisseaux & 

Moran, 2010). Mervärdet Fashionisland ger i sociala medier tror vi bidrar till att skapa en 

image och bli en del i det sociala samspelet.  

WOM rekommendationer används av kunder för att samla in information om produkter och 

tjänstar samtidigt som organisationer använder WOM som ett effektivt sätt att nå ut med sitt 

budskap (Fill, 2009). Fashionisland har inte lagt ner så mycket tid på att läsa det som skrivs 

om deras produkter och varumärke i sociala medier och har på så sätt inte använt sig av det 

som skrivs för att nå ut med ett specifikt budskap. Silverman (2001) menar att det går att 

påverka och övervaka WOM. Jansen et al. (2009) menar att företag genom microbloggar 

lättare kan övervaka sitt varumärke och dela med sig av information samtidigt som företag 

bör övervaka diskussionerna som pågår. Fashionisland tror dock inte att det ger så mycket 

tillbaka att påverka och övervaka WOM genom att analysera enskilda kommentarer. Agresta 

och Bough (2011) menar att det är viktigt att lyssna på vad konsumenterna gör för att finna 

möjligheter för att engagera kunderna. Vi tror att Fashionisland har denna inställning för att 

de ännu inte lagt ner tillräckligt mycket tid på det för att det ska löna sig.  Detta tror vi beror 

på att de är ett litet och relativt nystartat företag med få resurser. 

Applikationerna som finns i sociala medier kan användas som en form av kundservice 

(Bernoff & Li, 2008) och Richardson et al. (2010) menar att det är viktigt att företaget har 

kreativa lösningar för att kommunicera med kunderna. Fashionisland har lyckats 

kommunicera med sina kunder i sociala medier på ett sätt som gett dem en positiv respons 

tillbaka. Företagets generösa policy och attityd gentemot deras kunder i kombination med att 

de tar sina kunders upplevda problem på största allvar har bidragit till den positiva responsen. 

Kommunikationen i sociala medier blir ofta envägskommunikation eftersom att kunderna 

endast har möjlighet att lämna sina kommentarer utan att få respons (Holmström & Wikberg, 

2010). Därför är det viktigt att företag svarar och tillmötesgår kommentarerna (Holmström & 

Wikberg, 2010). Fashionisland tillmötesgår sina kunder genom att hantera frågor direkt i 

sociala medier. Da Silva och Alwi (2008) utförde en studie som visade att det som påverkar 
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ett företags varumärkesimage mest i en online miljö är kundtjänst, personlig kontakt och 

säkerhet Det blir på så sätt ingen envägskommunikation som teorin menar att det annars 

riskerar att bli. Flynn (2006) skriver att det är vanligt för organisationer att försöka kontrollera 

kommunikationen för att skydda sitt rykte och sin framtid. De väljer då att avaktivera eller 

modifiera kommentarfunktionen, redigera besökarnas kommentarer innan de publiceras eller 

kräva att besökarna registrerar sig innan de kan göra kommentarer (Flynn, 2006). 

Fashionisland försöker inte kontrollera kommunikationen genom att radera inlägg, utan 

behåller dem synliga för att visa andra konsumenter att de bemöter alla sorters problem på ett 

bra sätt. Företaget kan utnyttja kontakter som görs via Twitter för att främja sina 

varumärkesbyggande insatser genom att kommentera inlägg om sitt varumärke (Jansen et al., 

2009).   

5.1.2.2 Varumärkeskännedom i sociala medier 

Konsumenter utsätts dagligen för mer och mer marknadsföringsbudskap och utmaningen för 

företag blir därför att skapa kännedom på ett ekonomiskt sätt (Aaker, 1996).  Funktionerna på 

Facebook är gratis bortsett från den arbetstid som läggs ner (Ström, 2010). Fashionisland 

arbetar med kontinuerliga uppdateringar i sociala medier för att öka kännedomen kring deras 

varumärke på Facebook och Twitter och skapar på så sätt kännedom på ett ekonomiskt sätt. 

Enligt Ström (2010) är statusuppdateringar det lättaste sättet för företag att marknadsföra sig 

på via Facebook.  

Fashionisland har genomfört en annonseringskampanj på Facebook för att öka antalet Likes 

och genom det öka kännedomen. Brand Equity kan skapas genom att få konsumenterna att 

känna igen ett visst varumärke men dem starkaste varumärkena är utformade för att skapa 

strategisk kännedom, inte generell kännedom (Aaker, 1996). Vi anser att Fashionisland skapar 

en generell kännedom genom att försöka driva likes och detta tror vi beror på att de är ett 

nystartat, lite mindre företag som måste arbeta upp deras kännedom för att sedan skapa en 

strategisk.  

Företag använder sig av strategier för att få bloggarna att skriva om företaget genom att 

exempelvis skicka pressmeddelanden till dem (Sheehan, 2010).  Fashionisland använder sig 

inte av bloggare som skriver om företaget för att öka kännedomen kring deras varumärke men 

om det dyker upp någon möjlighet till samarbete är de intresserade. Sheehan (2010) menar att 

det är svårt att få bloggare att skriva på ett sätt så att det gynnar ett företag. En avancerad 

strategi som företaget kan ha är att utveckla en relation med bloggaren genom att skicka 
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produkter regelbundet och sedan be bloggaren skriva om dem (Sheehan, 2010). Denna 

strategi använder sig inte Fashionisland av, men det finns bloggare som skriver om 

Fashionisland av egna initiativ. Att öka kännedomen genom att sponsra bloggare och ha 

pengar i utbyte tror inte Fashionisland är rätt väg att ta.  

5.1.2.3 Varumärkeslojalitet i sociala medier 

Lågt engagemang leder vanligtvis inte till varumärkeslojalitet och därför är målsättningen att 

få konsumenterna engagerade i en märkesprodukt (Melin, 2006). För att engagera sina kunder 

använder Fashionisland rabattkoder och nyhetsbrev som de delar ut till de kunder som går in 

på Facebook och gillar deras Facebook-sida. Företag kan bygga lojalitet genom kundklubbar 

med olika medlemsskapsförmåner (Aaker, 1996). Fashionisland bygger och ökar lojaliteten 

genom att ha tävlingar och specifika erbjudanden för dem som gillar dem på Facebook-sidan. 

Detta ser vi som en form av kundklubb då förmånerna är riktade till specifika personer.  

Företag ser microbloggar som ett verktyg för att nå ut med erbjudanden, kampanjer och länkar 

till mer information (Carlsson, 2010). Barefoot och Szabo (2010) menar att det är viktigt att 

skapa ett värde när företaget använder sig av Twitter. Teorin stämmer överens med hur 

Fashionisland arbetar på Twitter då de kommunicerar rabatter, erbjudanden och erbjuder ett 

mervärde i form av nyheter kring deras sortiment. Detta tror vi bidrar till att öka lojaliteten då 

det får kunderna att komma tillbaka till Twitter-kontot för att ta del av nyheter, erbjudanden 

och rabatter. Detsamma tror vi gäller på Facebook då Fashionisland även där som tidigare 

nämnt använder förmåner som får kunderna att vilja återkomma till Facebook-sidan. Barefoot 

och Szabo (2010) menar att allt fler företag använder sig av Twitter för att engagera, ge 

teknisk support och sälja in erbjudanden till sina kunder.  

Agresta och Bough (2011) menar att det är viktigt att lyssna på vad konsumenterna säger, vad 

konkurrenterna gör och se vilka möjligheter det finns för att engagera kunderna. 

Fashionisland bemöter som tidigare nämnt sina kunder i sociala medier och erbjuder även 

kundtjänst via Facebook och genom det får de reda på vad konsumenterna säger.  

Fashionisland har dock i nuläget inte så många fans på sin Facebook-sida men tar mer än 

gärna emot kundtjänst frågor via sociala medier då de lägger vikt i kundens upplevda problem 

och anser att det är viktigt att bemöta kunderna. Att Fashionisland bemöter sina kunder och 

tar sina kunders problem på allvar tror vi bidrar till att kunderna får förtroende för företaget 

och genom det vill återkomma till Fashionisland, det blir på så vis lojalitetsskapande. 
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5.1.2.4 Upplevd kvalité i sociala medier 

Eftersom Fashionisland är webbaserat lämnar kommunikationen och allt de gör ett avtryck i 

företaget och varumärkets image. Den upplevda kvalitén kan skilja sig från den faktiska 

kvalitén av olika anledningar (Aaker, 1996). Det kan vara så att en tidigare image med dålig 

kvalité gör att konsumenten inte är villig att utvärdera nuvarande produkter (Aaker, 1996).  

Fashionisland är medvetna om att allt de gör lämnar ett spår och att de därför har inställningen 

att göra rätt från början. Större bloggare har en stor kraft och påverkan och genom det dem 

skriver om varumärket kan de påverka hur varumärkets kvalité upplevs menar Arrsjö. En av 

de viktigaste anledningarna till att konsumenten köper en produkt är den upplevda kvalitén 

och det är även den som särskiljer olika produktkategorier (Aaker, 1996). Fashionisland 

menar att det därför är viktigt att rätt bloggare skriver om varumärket samtidigt som det är 

svårt att kontrollera vad som skrivs. De hoppas därför att bloggare skriver positivt om 

Fashionisland för att den upplevda kvalitén inte ska påverkas till det negativa. 

5.1.2.5 Varumärkesassociationer i sociala medier 

Varumärkesassociationer drivs av varumärketsidentiteten, det vill säga det som företaget vill 

att varumärket ska stå för i konsumentens tanke (Aaker, 1996). Genom att påverka 

informationen och styrkan i varumärkets image och etablera detta i konsumentens minne 

påverkar detta beslutsprocessen (Keller et al., 2008).  Fashionisland vill att kunderna ska 

uppfatta dem som en premiumshop, vilket dem förmedlar på sajten och vidare ut till de 

sociala medierna. Ett sätt vi ser att Fashionisland stärker deras önskade association är att de 

förmedlar sina kunskaper i form av att de ger style- och modetips till sina kunder via de 

sociala medierna. Associationer kring företagets organisation såsom dess kunskaper kan bli en 

viktig del i varumärkets identitet (Aaker, 1996).  Fashionisland har en företagsblogg som 

anställda på Fashionisland bloggar i. Associationer knutna till organisationens värderingar 

och anställda kan vara en viktig del i varumärkets identitet (Aaker, 1996).  Bloggen har syftet 

att ta fram det personliga bakom Fashionisland så att företaget inte uppfattas som opersonligt. 

Kunderna får genom företagsbloggen se vad som händer bakom kulisserna, vilket de är 

intresserade av menar Fashionisland. Frankel (2007) menar att företag som marknadsför och 

skapa kontakt via internet kan uppfattas som opersonliga och att bloggen fungerar som ett 

komplement för att göra kommunikationen personlig. En företagsblogg har stor chans att 

lyckas om det finns ett personligt inslag (Ström, 2010).  
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Konsumenten kan associera ett varumärke med olika produktattribut, en kändis, en särskild 

symbol ett geografiskt område, en talesperson, sponsorskap eller något annat som ger 

varumärket en mening (Aaker, 1996). Fashionisland menar att det är viktigt att företaget 

associeras med rätt personer och när det gäller bloggare är det viktigt att de som skriver om 

företaget associeras med det Fashionisland vill associeras med.  Att definiera vad varumärket 

står för kan hjälpa företaget att svara på många dagliga frågor som exempelvis vilka företaget 

ska sponsra och om en viss reklamkampanj passar varumärket (Kapferer, 1997). Enligt 

Fashionisland är det även viktigt att bloggaren har fokus på mode, vilket är svårt att hitta och 

ytterligare en svårighet är att det är svårt att få bloggare engagerade i varumärket berättar 

Fashionisland.  

 

5.1.3 Junkyard    

5.1.3.1 Kommunikationen i sociala medier 

Utifrån vad som är företagets syfte med de sociala medierna ska det väljas vilka av dem olika 

sociala medierna som bör användas (Holmström & Wikberg, 2010). Junkyard har valt att 

kommunicera i de sociala medierna där människorna finns och berättar vidare att de valt 

Facebook och Twitter av denna anledning. Avsändaren av ett budskap måste veta hur de ska 

nå ut till sin publik och vilken respons det utsända budskapet får (Kotler et al., 2008). På 

Twitter kommunicerar Junkyard de viktigaste sakerna men de har sett att det inte ger så 

mycket att arbeta med denna kanal. Med det menar Löfgren att det inte har gett så många 

kommentarer, följare och antal klick på länkarna och försäljningen har heller inte ökat. 

Junkyard kommunicerar i Youtube och Flickr eftersom de har tillgång till mycket material 

som gör det möjligt att lägga upp saker via dessa kanaler.  Ytterligare en anledning till att 

Junkyard kommunicerar i sociala medier är för att lära känna kunden och få reda på vad 

kunden tycker om deras olika varumärken och om olika kändisar. Agresta och Bough (2011) 

menar att det är viktigt att lyssna på vad konsumenterna säger, vad konkurrenterna gör och se 

vilka möjligheter det finns för att engagera kunderna.  

Junkyard har en yngre målgrupp som de riktar sig till och därför har de även valt att anpassa 

språket i de sociala medierna efter detta. Enligt Kotler et al. (2008) måste de som marknadsför 

företaget förstå hur de ska kommunicera på ett effektivt sätt. Eftersom de har en inriktning på 

skate, snow och streetmode har de valt att kommunicera saker som kan 
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förknippas med detta. I dagens sociala miljö måste företag finna sätt att skapa värde i 

dialogerna menar Goisseaux och Moran (2010).  

 

De sociala medierna erbjuder möjligheter till olika typer av marknadsföring och det är därför 

viktigt för företag att ha en genomtänkt strategi innan de börjar kommunicera (Holmström & 

Wikberg, 2010). Innan Junkyard skulle börja kommunicera i sociala medier satte de upp en 

plan främst då för Facebook eftersom det var där en stor del av deras kunder fanns. I planen 

för hur Junkyard skulle kommunicera gick de igenom vad det var de ville kommunicera 

respektive inte samt hur ofta de skulle statusuppdatera. Det är viktigt att ha tydligt 

formulerade mål för vad företagen ska få ut av medierna (Holmström & Wikberg, 2010). 

Dessutom menar Löfgren att sociala medier ständigt förändras och därför måste det som 

företag skriver om anpassas efter det. Exempel på detta är att Junkyard på Facebook i början 

uppdaterade ett inlägg i timmen men att detta är något som inte alls fungerar idag då det 

uppfattas som spam. Anledningen till detta menar Löfgren är att det inte fanns lika många 

företag som det finns idag på Facebook som sände ut sina budskap. Brus är oplanerad 

störning i kommunikationsprocessen som exempelvis kan störa hur mottagaren uppfattar 

budskapet från sändaren (Kotler et al., 2008). Därför finns det olika strategier för hur 

Junkyard kommunicerar via dessa medier. 

 

”Människor får hundratals uppdateringar och därför måste vi som företag hitta sätt för att 

sticka ut och vara up-to-date” (Personlig kommunikation, A. Löfgren, 2 april 2012) 

 

Silverman (2001) menar att det som företag går att påverka och övervaka WOM. Junkyard 

arbetar med att övervaka vad som sägs om deras varumärke vilket innebär att företaget söker 

på sitt namn och ser vilka kommentarer som skrivs. Företag kan via de sociala medierna se 

hur konsumenterna uppfattar deras varumärke och genom att lyssna på sina kunder kan nya 

kreativa lösningar för varumärket hittas (Richardson et al., 2010). Junkyard arbetade mer med 

detta förr när företaget var lite mindre. Genom Twitter kan företaget lättare övervaka sitt 

varumärke med hjälp av ett verktyg som ger organisationerna värdefull information om 

varumärket (Jansen et al., 2009).  Företaget kan kommentera inlägg om sitt varumärke och 

därmed utnyttja kontakter som görs via microbloggar för att främja sina varumärkesbyggande 

insatser (Jansen et al., 2009).  Löfgren menar att om det skulle ha blivit fel och någon 

kommenterar det i sociala medier kan 
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de gå in och be om ursäkt och be dem kontakta kundservice. För att kunna få människor att 

prata gott om företagets varumärke handlar det om kontakter och att sprida rätt innehåll till 

rätt människor i rätt tid (Carlsson, 2010). Företag bör både dela med sig av information 

samtidigt som de bör övervaka diskussionerna som pågår (Jansen et al., 2009). Löfgren menar 

att övervakningen ska göras med måtta då det kan uppfattas som att företag övervakar 

konsumenterna och att de därigenom blir rädda för att skriva saker. 

5.1.3.2 Varumärkeskännedom i sociala medier 

En marknadsföringsåtgärd som ett företag kan använda via Facebook är att skapa en så kallad 

sida som fungerar som en hemsida fast på Facebook (Ström, 2010). Här kan man 

statusuppdatera, länka till hemsidan, lägga upp bilder och filmer (Ström, 2010). Junkyard har 

en Facebook-sida som de aktivt arbetar med, där de postar tre till fyra poster dagligen samt 

sitter och svarar på frågor via deras sida. Denna Facebook-sida har Junkyard i syfte att öka 

kännedomen om deras varumärke genom att exempelvis länka från Facebook till hemsidan. 

Forskning inom psykologi har visat att igenkännande kan resultera i mer positiva känslor 

gentemot i princip vad som helst såsom människor, ord eller varumärken (Aaker, 1996). 

Genom att Junkyard har samarbete med bloggare kan de sprida sitt varumärke via bloggar och 

genom det nå ut till nya konsumenter. 

Brand Equity kan skapas genom att få konsumenterna att känna igen ett visst varumärke men 

dem starkaste varumärkena är utformade för att skapa strategisk kännedom, inte generell 

kännedom (Aaker, 1996). Junkyard lägger upp intervjuer med kändisar på Youtube och når på 

så sätt ut med saker som är välkända av många människor men som inte har med Junkyard 

som varumärke att göra. Enligt Ström (2010) kan Flickr användas för att marknadsföra sitt 

företag. Ström (2010) menar även att företag kan använda sig av Flickr för att knyta kontakt 

med nya kunder genom att använda bilder. Junkyard arbetar på liknande sätt via Flickr som på 

Youtube fast där handlar det istället om att lägga upp bilder från events. Vi ser ganska tydligt 

att Junkyard arbetar mycket med och tänker på den strategiska kännedomen. Detta eftersom 

de väljer att kommunicera på ett visst sätt och inte vill bli kända till vilket pris som helst. Det 

Löfgren berättar tycker vi syftar till att de vill skapa strategisk kännedom.  

5.1.3.3 Varumärkeslojalitet i sociala medier 

Målsättningen för märkesinnehavaren är att skapa en bred bas av märkeslojala kunder genom 

att erbjuda en unik, attraktiv produkt som tillfredsställer konsumentens behov och önskningar 

(Melin, 2006). Löfgren berättar under intervjun att hon upplever att konsumenter inte längre 
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är lojala i lika stor utsträckning och går mest efter kriteriet vad som är billigast. Junkyard 

arbetar trots det med att försöka öka lojaliteten genom att engagera sina kunder i kontinuerliga 

tävlingar på deras Facebook-sida. En annan målsättning för märkesinnehavaren enligt Melin 

(2006) är att få konsumenterna engagerade i en märkesprodukt, eftersom lågt engagemang 

vanligtvis inte leder till varumärkeslojalitet.  

Företag ser microbloggar som ett verktyg för att nå ut med erbjudanden, kampanjer och länkar 

till mer information (Carlsson, 2010). Barefoot och Szabo (2010) menar att företag ska 

försöka skapa ett värde när de använder sig av Twitter. Detta värde menar författarna kan vara 

att utforma tävlingar eller att ge rabatter. Junkyard tror att Twitter är ett passande media för att 

stärka bandet till kunden genom att människor får reda på vad som händer i företaget. Graden 

av engagemang påverkar även konsumentens mottaglighet för information och påverkar 

därmed beslutsprocessen (Melin, 2006).  Löfgren berättar att Junkyard inte arbetar lika aktivt 

med Twitter och därigenom inte heller med att skapa lojalitet på Twitter.  

Tricky Thursday är ett sätt att via Youtube stärka lojaliteten till Junkyard då det är 

återkommande. Detsamma gäller även på Flickr då Junkyard lägger upp bilder från events så 

att deras målgrupp kan följa de händelser som sker och genom det knyta ett starkare band till 

varumärket. På detta sätt skapar Junkyard engagemang kring varumärket och högt 

engagemang menar Melin (2006) leder till varumärkeslojalitet.   

5.1.3.4  Upplevd kvalité i sociala medier 

Under intervjun berättar Löfgren att det är möjligt att påverka den kvalité som kunden 

upplever om varumärket genom sociala medier. Detta gäller främst att kunden kan höra av sig 

till Junkyard och ge feedback. Upplevd kvalité är oftast är det som särskiljer produkter och en 

viktig anledning till att konsumenten köper en produkt före en annan (Aaker, 1996). Det kan 

vara så att en tidigare image med dålig kvalité gör att konsumenten inte är villig att utvärdera 

nuvarande produkter (Aaker, 1996). Junkyard bemöter sina kunder i sociala medier och 

genom det tror vi att den upplevda kvalitén kan påverkas genom att andra kunder får se hur 

Junkyard rättar till eventuella problem och hanterar olika kundärenden. Junkyard har svårt att 

se kopplingen mellan Twitter och hur företag kan arbeta där med att påverka den upplevda 

kvalitén. Detta tror vi beror på att Junkyard inte behandlar kundtjänstärenden i nuläget på 

Twitter. 
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En annan sak som påverkar den kvalité som kunden upplever är att hitta samarbeta med rätt 

bloggare. Upplevd kvalité är den kvalité konsumenten associerar ett visst varumärke med och 

denna påverkar hur konsumenten uppfattar produkterna (Aaker, 1996). När den upplevda 

kvalitén förbättras, förbättras generellt sätt även konsumentens syn på andra delar i 

varumärket (Aaker, 1996). 

Intervjuerna som Junkyard har via sin Youtube-kanal menar Löfgren att det kan påverka den 

kvalité som kunden upplever. Dessa intervjuer på Youtube menar Löfgren ökar 

trovärdigheten om Junkyards varumärke inom vissa kretsar. När den upplevda kvalitén 

förbättras, förbättras generellt sätt även konsumentens syn på andra delar i varumärket 

(Aaker, 1996).  

5.1.3.5 Varumärkesassociationer i sociala medier  

På internet kan inte konsumenten ta åt sig alla de signaler som ett varumärke sänder ut för att 

tolka och känna av varumärket (Fill, 2009). Detta gör att företaget måste nya sätt för att skapa 

varumärkesassociationer (Fill, 2009). Allt som Junkyard kommunicerar via sociala medier 

påverkar hur de uppfattas och de är mycket väl medvetna om detta och är noga med hur de 

kommunicera. Framför allt tänker de på hur de bemöter sina kunder på Facebook-sidan när de 

får kommentarer eller frågor.  

En avancerad strategi som företaget kan ha är att utveckla en relation med bloggaren 

(Sheehan, 2010) så att bloggaren skriver på ett sätt som gynnar företagets intressen (Ström, 

2010). Detta kan göras genom att skicka produkter regelbundet och be bloggaren sedan skriva 

om företaget (Sheehan, 2010). Junkyard har sponsrat bloggare som de vill associeras med 

men dessa samarbeten var inte tillräckligt lönsamma för att bygga vidare på. Junkyard har 

även haft samarbeten med större bloggare som profilerar sig som Junkyard men där är 

utmaningen att hitta rätt bloggare menar Junkyard. Att definiera vad varumärket står för kan 

hjälpa företaget att svara på många dagliga frågor som exempelvis vilka företaget ska sponsra 

och om en viss reklamkampanj passar varumärket (Kapferer, 1997). Junkyard vet tydligt vad 

deras varumärke står för och vad de vill associeras med och menar att det finns vissa bloggare 

som visserligen hade genererat mycket trafik till hemsidan men väljer att inte samarbeta med 

dessa då dem inte står för det som Junkyard står för. Varumärkesassociationer drivs av 

varumärketsidentiteten, det vill säga det som företaget vill att varumärket ska stå för i 

konsumentens tanke (Aaker, 1996). Junkyard har valt att associera sig med vissa typiska 

användare och förtydligar därigenom deras identitet för vad varumärket ska stå för i 
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konsumentens tanke. Konsumenten kan associera ett varumärke med olika produktattribut, en 

kändis, en särskild symbol, talesperson eller något annat som ger varumärket en mening 

(Aaker, 1996). Genom att kommunicera intervjuer med olika kändisar via sociala medier 

stärker de associationen till sitt varumärke och ger det mening.  Junkyard anordna event som 

är inriktade på det dem vill associeras med. Enligt Aaker (1996) kan varumärket associeras 

med något som ger det en mening. Genom att Junkyard anordnar event som knyts till det dem 

vill associeras med anser vi att det stärker varumärkesassociationerna och ger varumärket en 

mening. 

Ett sätt att använda bloggar som en marknadsföringskanal enligt Ström (2010) är att företaget 

kan starta egna bloggar. Junkyard har en så kallad ”Junk-blog” som liknas vid en 

företagsblogg. Denna blogg sköts av visstidsanställda vars uppgift är att blogga för Junkyard. 

Dessa bloggare är inte vem som helst utan de är personer som arbetar med snowboard och 

skate och är väldigt insatta i ämnet. Associationer kring företagets organisation såsom dess 

värderingar, anställda och kunskaper kan bli en viktig del i varumärkets identitet (Doyle & 

Stern, 2006). Ström (2010) menar att en egen företagsblogg gör situationen mer komplex när 

marknadsföringen sker än då en opinionsbildare bloggar.  Tidigare sköttes bloggen av de 

anställda men svårigheten med detta var att det inte fanns tid att blogga samt att det som 

skrevs kanske mest var kul för dem som bloggade. Simmons (2007) menar att genom att 

förstå sina kunder för att skapa ett innehåll som är relevant för målgruppen.  Vi tror att 

anledningen till att Löfgren uppfattar det på detta sätt är att det blir mer trovärdigt ur ett 

varumärkessyfte att någon utomstående som är specialiserade på området tillför relevant 

innehåll till bloggen. 

5.2 Mellanfallsanalys  

Genom en mellanfallsanalys vill vi belysa likheter och skillnader mellan de olika 

fallföretagen. För att ge en snabb överblick har vi valt att presentera materialet i matriser för 

att underlätta för läsaren att följa med i analysen. Nedanför varje matris finns en förklarande 

text. 
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5.2.1 Kommunikationen i sociala medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha granskat all vår empiri har vi funnit många likheter mellan fallföretagen angående 

varför de kommunicerar som de gör i sociala medier. De sociala medierna erbjuder företaget 

möjligheter till olika typer av marknadsföringsaktiviteter och det är därför viktigt att ha en 

genomtänkt strategi för de sociala medierna (Bernoff & Li, 2008). När vi frågade företagen 

om de hade något syfte med att kommunicera i sociala medier visade det sig att inget av 

fallföretagen hade en nedskriven plan för kommunikationen i de olika sociala medierna.  I 

tabellen kan vi dock urskilja att det primära syftet med att kommunicera i sociala medier är att 

finnas där kunden finns och därmed vet alla företagen hur de ska nå kunden. Kotler et al. 

(2008) menar att avsändaren av ett budskap måste veta hur de ska nå publiken. En annan 

likhet vi ser mellan samtliga fallföretagen när det gäller syftet är att skapa en nära relation till 

kunden genom att föra en dialog och visa en personlig sida av företaget.  Simmons (2007) 

menar i sin tur att företag kan använda internet för att nå ut till en stor massa och föra en 

tvåvägskommunikation, vilket vi ser att alla tre företagen utnyttjar. Vi kan se att Junkyard och 

Fashionisland syftar att förtydliga sin profil i sociala medier medan Junkyard arbetar mer för 

att förstärka sin redan befintligaprofil. Detta tror vi beror på att fashionisland är ett nystartat 

företag med få anställda och därför fortfarande arbetar med att bygga upp sitt varumärke. 

Kundtjänst och personlig kontakt via internet är det som påverkar ett företags image mest 

(Silva och Alwi 2008). Fashionisland arbetar mycket med kundtjänst via Facebook-sidan och 

personlig kontakt antagligen i syfte för att stärka sin profil.  En annan likhet är att alla tre 

Tabell 5.1 Kommunikationen i sociala medier. 
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fallföretagen medvetet kommunicerar i sociala medier för att skapa och bibehålla lojaliteten 

till sina kunder. Enligt Kotler et al. (2008) måste marknadsförare förstå hur de ska 

kommunicera på ett effektivt sätt. Goisseaux och Moran (2010) menar att i de sociala 

medierna handlar det om att ge, ta och dela med sig men även hjälpa för att inte stängas ute i 

det sociala samspelet. Samtliga tre fallföretag ger kunden något tillbaka genom att 

kommunicerar ut olika typer av information som de finner intressant för målgruppen. Enligt 

Doyle och Stern (2006) ska budskapet vara intressant, innehålla nyheter och ha ett värde för 

konsumenten. Att använda sociala medier som kommunikationskanal tror vi att företagen gör 

för att det är ett enkelt och riktat sätt att nå ut till sina kunder. De kunder som finns i sociala 

medier och exempelvis följer företaget på Twitter eller gillar Facebook-sidan har ett intresse 

och är på så sätt mottagliga för information och därför tror vi att alla tre företagen upplever att 

det är ett effektivt sätt att kommunicera.   

Fashionisland är det enda fallföretaget som tydligt uttryckte att deras syfte var att skapa 

mervärde genom sin kommunikation i sociala medier.  Vi ser dock att såväl Junkyard som 

Stayhard kommunicerar på ett sätt som visar att de vill skapa ett värde till kunden och inte 

enbart kommunicera ut säljdrivande aktiviteter. De ger exempelvis mycket tillbaka till kunden 

i form av exempelvis nyhetstips och intressant information. Vi tror att detta handlar om hur 

företagen uttryckte sig under intervjun då vi ser att det dem kommunicerar faktiskt ger ett 

mervärde till kunden. I och med de sociala medierna framfart måste företag finna sätt att 

skapa värde i dialogerna menar Goisseaux och Moran (2010). 

Ytterligare en skillnad vi kan se är att Junkyard använder sociala medier för att skapa en djup 

relation till sina kunder genom att samla in information från dem. Wright och Hinson (2009) 

menar att de sociala medierna gör det möjligt för företag att se vad konsumenterna säger om 

företagets produkter och tjänster. Stayhard och Fashionisland samlar inte in information på 

samma sätt som Junkyard genom att övervaka vad om skrivs, men de har som syfte att 

utnyttja det sociala mediet för att lyssna på sina kunder. Richardson et al. (2010) menar att via 

de sociala medierna kan företag se hur konsumenterna uppfattar deras varumärke och genom 

att lyssna på sina kunder kan de hitta nya lösningar för varumärket.  
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5.2.2 Varumärkeskännedom i sociala medier 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ur tabellen kan vi urskilja att det finns likheter men även några skillnader gällande hur 

företagen arbetar i sociala medier för att öka kännedomen kring varumärket. I tabellen ser vi 

att både Fashionisland och Stayhard har olika aktiviteter på Facebook för att få personer att 

”gilla” deras Facebook-sida. Anledningen till att Junkyard inte använder sig av aktiviteter för 

att öka antalet ”gilla” tror vi är att de redan har över 120 000 personer som gillar dem på 

Facebook. Detta sätt att öka kännedomen behövs därmed inte jämfört med Fashionisland och 

Stayhard som har en mindre kännedom på Facebook.   

En skillnad vi ser är att Stayhard är det enda fallföretaget som använder sig av annonsering i 

sociala medier för att öka kännedomen. Sheehan (2010) menar dock att de sociala nätverken 

inte är en lämplig plattform för annonsering. Anledningen till att Stayhard använder sig av 

annonsering via Facebook är för att de därigenom kan rikta sin annons till deras målgrupp. Vi 

tror att sociala medier kan vara rätt forum för annonsering då Stayhard faktiskt ser en fördel 

med detta. Alla tre företagen använder sociala medier för att öka trafiken till sina hemsidor 

och vi tror att detta bidrar till att konsumenten minns företaget och känner igen det. Enligt 

Keller et al. (2008) handlar varumärkeskännedom om att minnas och känna igen och vi tror 

att sättet fallföretagen integrerar sociala medier med sin hemsida för att öka kännedomen är 

ett enkelt och effektivt sätt. 

Tabell 5.3 Varumärkeskännedom i sociala medier 

Tabell 5.2 Varumärkeskännedom i sociala medier. 
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Genom att få konsumenten att känna igen ett visst varumärke kan Brand Equity skapas, men 

de starkaste varumärkena är utformade för att skapa strategisk kännedom, inte generell menar 

Aaker (1996). I tabellen ovan kan vi se att Stayhard och Junkyard ökar kännedomen genom 

att kommunicera information och händelser inför, under och efter event.  Detta är ett sätt att 

skapa strategisk kännedom om varumärket då företagen når ut till många som inte vet vilka 

företaget är genom att de intresserar sig för eventet och sedan ser företaget bakom. Vi kan 

utläsa ur tabellen att Fashionisland inte kommunicerar event via de sociala medierna vilket 

kan bero på att de enbart är fyra anställda. Junkyard är ensamma om att öka kännedomen om 

varumärket genom att intervjua kändisar som de sedan publicerar i sociala medier. Även detta 

är ett sätt att skapa strategisk kännedom då kändisarnas fans, som även är i den rätta 

målgruppen, genom intervjun får kännedom om Junkyard.  Denna metod är inget 

Fashionisland och Stayhard kan utnyttja då de inte har den specifika kopplingen till en 

specifik målgrupp. Ström (2010) menar att företag kan använda sig av Flickr för att 

upprätthålla en kontakt med sina kunder eller knyta kontakt med nya kunder genom att 

använda bilder. 

5.2.3 Varumärkeslojalitet i sociala medier 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ovanstående tabell visar att förmedling av produktnyheter samt att kommunicera erbjudanden 

och rabatter via sociala medier är de två främsta och tydligaste sätten att skapa och stärka 

varumärkeslojaliteten.  För att skapa lojalitet bland kunderna menar (Aaker, 1996) att företag 

kan ha kundklubbar och erbjuda medlemsskapsförmåner. Genom att företagen kommunicerar 

produktnyheter till de som besöker dem i de sociala medierna blir det en 

medlemsskapsförmån som bidrar till att kunderna återkommer för att bli informerade om fler 

Tabell 5.3 Varumärkeslojalitet i sociala medier. 



60 
 

nyheter. Goisseaux och Moran (2010) menar att sociala medier handlar om att företag måste 

ge, ta och hjälpa konsumenten. Detta är något alla tre fallföretagen anser viktigt för att behålla 

sina kunder och skapa en hög lojalitet.  Att erbjuda specifika rabatter och erbjudanden i 

sociala medier är något samtliga tre fallföretagen gör för att skapa och öka 

varumärkeslojaliteten. En aktivitet som Stayhard och Fashionisland använder sig av för att 

stärka och öka varumärkeslojaliteten är att ha en kundtjänst via sociala medier där de bemöter 

sina kunder och deras problem. Junkyard nämner däremot inte kundtjänst som en 

lojalitetsskapande aktivitet och vi ser heller inget som tyder på att Junkyard anser att det är 

det. Stayhard och Junkyard förmedlar kunskap i sociala medier i form av tips och råd som ett 

sätt att skapa och stärka varumärkeslojaliteten. Detta är inget Fashionisland gör och vi tror 

inte att det beror på att de inte tror att det är bra, utan att det beror på att de är få anställda och 

att det i nuläget inte finns tid för detta.  

Alla tre fallföretagen använder sporadiska tävlingar i sociala medier som ett sätt att engagera 

sina kunder och därigenom skapa och öka lojaliteten. Junkyard använder sig även av 

kontinuerliga tävlingar som därmed får konsumenterna att återkomma. På så sätt vet kunderna 

när tävlingen äger rum. Tävlingar i sociala medier blir en lojalitetsskapande aktivitet som får 

konsumenterna engagerade i varumärket vilket Melin (2006) menar är en förutsättning för att 

skapa varumärkeslojalitet.  

5.2.4 Upplevd kvalité i sociala medier 
 

 

 

 

 

Tabellen ovan visar att det finns många likheter när det gäller hur företag påverkar den 

upplevda kvalitén. Upplevd kvalité är den kvalité konsumenten associerar ett visst varumärke 

med och denna påverkar hur konsumenten uppfattar produkterna (Aaker, 1996). Likheten 

mellan alla fallföretagen är att de är mycket noga med vilka bloggare dem vill ha sina 

samarbeten med för att inte den upplevda kvalitén ska försämras. När den upplevda kvalitén 

förbättras, förbättras generellt sätt även konsumentens syn på andra delar i varumärket 

(Aaker, 1996).  Därför drar vi slutsatsen att det är viktigt att ha samarbete med rätt bloggare. 

Tabell 5.4 Upplevd kvalité i sociala medier. 
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Ett sätt är att använda de sociala medierna är som en form av kundservice (Bernoff & Li, 

2008).  Genom offentligt bemötande menar samtliga fallföretag att kunden kan se hur de 

behandlar andra kunder vilket vi menar visar på att företag kan påverka den upplevda kvalitén 

via sociala medier. En skillnad som tabellen ovan visar är att Junkyard arbetar mycket med att 

öka trovärdigheten i vissa kretsar genom att publicera intervjumaterial som en viss målgrupp 

är intresserade av vilket i sin tur påverkar den upplevda kvalitén. Detta är inget som Stayhard 

och Fashionisland arbetar med och detta kan som tidigare nämnt bero på att de inte har den 

starka kopplingen som Junkyard har till en viss grupp av människor.  

5.2.5 Varumärkesassociationer i sociala medier 
 

 

 

 

 

 

 

I tabellen ovan kan vi utläsa att alla tre fallföretagen bemöter sina kunder offentligt i sociala 

medier med ett personligt språk som ett sätt att stärka positiva associationer till sina 

varumärken. Varumärkesassociationer refererar till det företaget vill att varumärket ska stå för 

i konsumentens tanke (Aaker, 1996) och förmedlar en mening (Keller et al., 2008). En tydlig 

trend som vi kan se i tabellen är att Junkyard har många aktiviteter i sociala medier som 

stärker varumärkesassociationerna. Junkyard har en tydlig varumärkesidentitet och definition 

på vad de vill associeras med i jämförelse med Fashionisland och Stayhard och vi tror att det 

är viktigt för Junkyard att konsumenterna förstår detta och att de därför arbetar aktivt i alla 

sina aktiviteter för att stärka associationerna till varumärket. Doyle och Stern (2006) menar att 

konsumenter kan få associationer kring varumärket genom de anställda och deras värderingar. 

Junkyard och Fashionisland använder sin företagsblogg för att stärka associationerna till sina 

varumärken. Detta är något Stayhard inte arbetar med då de inte har någon som kan driva 

bloggen och förmedla ett relevant innehåll. Frankel (2007) menar att företag kan bli mer 

Tabell 5.5 Varumärkesassociationer i sociala medier. 
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personliga genom en företagsblogg. Denna egenskap har både Junkyard och Fashonisland valt 

att dra nytta av för att stärka associationerna. 

Junkyard stärker associationerna till deras varumärke genom att samarbeta med bloggare. 

Fashionisland och Stayhard har inga bloggsamarbeten men betonar att det är viktigt att 

associeras och samarbeta med rätt bloggare för att det ska stärka varumärket. Sheehan (2010) 

menar att det är svårt att få bloggare att skriva på ett sätt som gynnar företaget och dess 

intressen. Vi kan tydligt se att företagen är överens om att det är viktigt att associeras med rätt 

bloggare så att varumärket uppfattas på rätt sätt. Alla tre företagen är även överens om att det 

är svårt att finna lämpliga bloggare som associeras med det dem vill associeras med men att 

varumärkesassociationerna kan stärkas om företaget finner rätt bloggare att samarbeta med. 

Junkyard publicerar intervjuer med personer som är kända i deras målgrupp för att stärka 

associationen till deras varumärke. Att knyta kändisar till varumärket menar Aaker (1996) är 

ett sätt att stärka associationerna till varumärket. Detta är inget de andra fallföretagen arbetar 

med men återigen beror det troligtvis på att de inte har några specifika kända personer som 

deras målgrupp intresserar sig för.  

Junkyard arbetar mycket med att anordna event, inriktade på det dem de vill associeras med 

och stärker därmed varumärkesassociationerna genom att kommunicera detta i sociala medier. 

Aaker (1996) menar att associationer till varumärket kan vara till något som ger varumärket 

en mening. Vidare menar Doyle och Stern (2006) att mervärde kan skapas genom 

tillverkarens namn och rykte. Genom att Junkyard kommunicerar event i sociala medier 

associeras de med detta och det ger på så sätt varumärket en mening. Likaså skapar Junkyard 

ett mervärde genom att de genom eventet skapar sig ett namn och rykte där konsumenterna 

associerar Junkyard med en viss händelse, i detta fall ett event. I tabellen ovan kan vi se att 

Fashionisland och Stayhard inte arbetar med detta och det tror vi återigen är en resursfråga 

och något som de kanske börjar med längre fram i tiden.  

Utifrån vår analys har vi konstruerat en egen modell som beskriver hur fallföretagen bygger 

och stärker sina varumärken i sociala medier och vilken väg företagen väljer för att skapa 

Brand Equity i sociala medier. 
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Figur 6.1 Egen konstruerad modell från analysen. 
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6. Slutsats 

Här presenteras studiens slutsatser utifrån de analyser vi gjort. Vi svarar i detta avsnitt på 

våra tre forskningsfrågor utifrån vår egenkonstruerade modell om varumärken i sociala 

medier. Vi avslutar med att ge rekommendationer till fallföretagen samt förslag till framtida 

forskning. 

Då vi lever i ett konsumtionssamhälle i vilket företagen behöver finna ett sätt att särskilja sina 

produkter och tjänster blir sociala medier ett sätt att lättare nå ut och integrera med kunden. Vi 

kan ur vår studie se att ett av företagen arbetade mer med varumärkesbyggande och vi tror att 

varumärkesbyggande i sociala medier handlar om resurser i form av tid och engagemang. 

Detta då det krävs mycket tid och kunskap för att anordna varumärkesbyggande aktiviteter 

och samarbeten för att bygga och stärka varumärket i sociala medierna och därför blir det de 

större företagen som framträder som de starkaste varumärkena.  

1. Vad är syftet med att företag kommunicerar i sociala medier? 

Våra fallföretag har inget nedskrivet syfte med de olika sociala medierna de valt att 

kommunicera i. Trots detta vet företagen vad de har för syfte, vad de vill uppnå med 

kommunikationen i sociala medier och vilket socialt media som lämpar sig för att uppfylla 

syftet. Slutsatsen blir därför att utifrån vad som är företagets syfte väljer de socialt media. 

Sociala medier är ett föränderligt media där syftet och aktiviteterna ständigt måste anpassas. 

Det fanns många likheter kring varför företagen kommunicerade i sociala medier. Det primära 

syftet företagen har med att kommunicera i sociala medier är att finnas där kunden finns, 

skapa en nära relation och erbjuda ett mervärde. Två av tre fallföretag samlar inte in 

information om kunderna och använder sig heller inte av det konsumenterna skriver om 

varumärket. Vi tror därför inte att WOM är något företag använder sig av i sociala medier 

eftersom fallföretagen inte anser att det ger så mycket tillbaka i varumärkesbyggande syfte. 

Fallföretagen menar dock att WOM kan påverka varumärket negativt om företaget inte sköter 

sig på rätt sätt. Vi har valt att inte beröra WOM i vår modell då vår modell visar hur företag 

kan bygga och stärka sina varumärken i sociala medier och därmed inte vad som kan försvaga 

varumärket.  
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I vår undersökning framkommer det att varumärkeslojalitet är den del av Brand Equity som 

alla fallföretagen anser att sociala medier främst är ämnade för.  Syftet med att kommunicera i 

sociala medier handlar inte om direkta marknadsföringsaktiviteter i syfte att öka 

försäljningen. Det handlar istället om att lära känna kunderna och få dem engagerade i 

företaget och varumärket genom olika aktiviteter. Sociala medier blir därför ett sätt att 

marknadsföra sitt varumärke på en mer personlig nivå. Vår slutsats blir därför att det är viktigt 

att som företag fokusera på värdeskapandeaktiviteter i sociala medier för att stärka och bygga 

upp varumärket. 

2. Hur arbetar företag i sociala medier för att bygga och stärka sina varumärken? 

Beroende på vilket syfte företag har, har de olika aktiviteter för att bygga och stärka sina 

varumärken i sociala medier. Att länka till hemsidan visade sig vara det primära sättet att 

arbeta på för att öka varumärkeskännedomen men majoriteten av fallföretagen visar att 

varumärkeskännedom skapas och stärks genom alla aktiviteter företaget har i sociala medier. 

Alla tre fallföretagen menade även att varumärkeskännedomen ökade enbart genom att finnas 

i sociala medier. Annonsering i sociala medier i syfte att öka kännedomen användes enbart av 

ett av fallföretagen och slutsatsen blir att det går att öka kännedomen genom annonsering men 

att det inte används i så stor utsträckning i det specifika syftet.  

Det finns många aktiviteter företag kan använda sig av i sociala medier för att skapa och 

stärka varumärkeslojaliteten. Att ge rabatter och erbjudanden, samt förmedla produktnyheter 

och kommunicera tävlingar i sociala medier för att skapa varumärkeslojalitet visade sig vara 

de tre främsta aktiviteterna för just detta.  Ett annat sätt som två av tre fallföretag ansåg var 

lojalitetsskapande var att bemöta sina kunder i en kundtjänst direkt i sociala medier. Vår 

slutsats är att det är viktigt att erbjuda något extra utöver rena säljfrämjande aktiviteter och 

engagera konsumenten för att skapa och stärka varumärkeslojaliteten. 

Slutsatsen vi tar angående hur företag kommunicerar för att stärka associationerna till 

varumärket är att företag använder sig av andra personers associationer för att stärka sina egna 

genom intervjuer med kända personer och genom bloggare. Även företagsbloggar är ett sätt 

att visa vad företaget står för och därigenom bygga och stärka varumärkesassociationerna. 

I vår studie fick vi fram att företag kan påverka den upplevda kvalitén av sitt varumärke men 

att det inte finns tydliga aktiviteter för detta i sociala medier på samma sätt som det finns för 
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att exempelvis skapa lojalitet. Eftersom det inte finns konkreta aktiviteter för att påverka den 

upplevda kvalitén blir vår slutsats att allt företag kommunicerar och gör i sociala medier 

påverkar hur konsumenten uppfattar dem.  

3. Skiljer sig arbetssättet åt mellan de olika sociala medierna? 

Enligt vår studie finns det grund för att företag arbetar med olika aktiviteter i sociala medier 

för att bygga och stärka sina varumärken. Fallföretagen väljer aktivitet efter deras syfte och 

väljer sedan socialt media som är lämpligt för den valda aktiviteten och dess syfte. När det 

gäller att skapa och öka kännedomen skiljer sig sätten åt för hur företagen kommunicerar. 

Lojalitetsskapande i sociala medier ser vi att företagen arbetar med främst på microbloggar 

och online communities genom att skapa en nära relation. Samtliga fallföretag ser dessa två 

sociala medier som ett lämpligt sätt att skapa lojalitet till varumärket. 

Bloggar är i sin tur lämpliga för att visa företagets personliga sida och knyta an positiva 

varumärkesassociationer. Detta måste dock göras på ett sätt så att innehållet upplevs som 

relevant och intressant för målgruppen för att det ska stärka varumärket.  

Varumärkesassociationer kan skapas och stärkas genom bloggsamarbeten och det viktigaste 

här är att samarbeta med en person som associeras med det företaget vill associeras med. 

Content communities visade sig även vara lämpliga för att bygga och stärka associationen till 

varumärket genom att knyta an till kända personer.  

 

6.1 Rekommendationer till fallföretagen 

Våra rekommendationer till fallföretagen är att försöka ha ett nedskrivet syfte för vad de vill 

få ut av de olika sociala medierna. Detta för att tydligt se vad som bör kommuniceras samt på 

vilket sätt. Genom att ha ett nedskrivet syfte och en strategi kan det enkelt se om detta 

uppnåtts. Fallföretagen bör även försöka skilja de olika sociala medierna åt för att maximera 

värdet av varje enskilt media. De olika sociala medierna erbjuder användarna olika typer av 

funktioner som bör utnyttjas på olika sätt för att maximera utfallet av de olika sociala 

medierna. Om samma budskap kommuniceras i de olika sociala medierna kommer människor 

fokusera på att endast använda ett av dess och då blir tiden företaget lägger ner i de andra 

onödig.   

En annan rekommendation vi vill ge våra fallföretag är att fortsätta med att skapa ett mervärde 

till konsumenten via de sociala medierna och försöka erbjuda dem som följer eller gillar dem 
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något unikt. Rekommendationer som vi vill ge framför allt till Fashionisland och Stayhard är 

att försöka hitta en bloggare som bloggar för dem. Vi tror att detta kan stärka associationer till 

deras varumärke och dra till sig nya kunder. Till samtliga fallföretag vill vi även ge 

rekommendationen att försöka övervaka den dialog som pågår i sociala medier. Här kan det 

finnas viktig information som kan användas för att stärka varumärket.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

I denna uppsats har vi fokuserat på att undersöka ett visst antal sociala medier i en viss 

bransch.  Därför tycker vi att det hade varit intressant att applicera vår modell om hur företag 

kan bygga och stärka sitt varumärke på en annan bransch och i andra sociala medier. Det hade 

varit extra intressant att undersöka en bransch som säljer tjänster. Uppsatsen har endast tagit 

upp det positiva med sociala medier och hur de kan användas för att stärka varumärket. Det 

hade därför varit intressant att undersöka hur de sociala medierna i motsatts kan skada ett 

varumärke. Detta eftersom innehållet i de sociala medierna skrivs av människor. Då vårt 

motiv inte var att undersöka olika stora företag men att det i vår undersökning visade sig att 

detta var en viktig aspekt hade detta varit en intressant aspekt att undersöka. Vidare tycker vi 

att det hade varit intressant att undersöka området image som en del av den 

varumärkesbyggandeprocessen då detta visat sig vara viktigt för fallföretagen i de sociala 

medierna.  
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   Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat med sociala medier? 

2. Vad är syftet med att ni kommunicerar i sociala medier? 

3. Vad är nackdelen respektive fördelen med att använda sociala medier som 

kommunikationskanal? 

4. Hur drar ni nytta av att konsumenterna pratar om ert varumärke i sociala medier? 

5. Hur arbetar ni för att konsumenter öka kännedomen om ert varumärke i sociala 

medier? 

Facebook 

Bloggar 

Twitter 

Youtube & Flickr 

 

6. Vad och hur gör ni för att skapa och öka lojalitet till ert varumärke via sociala medier? 

(Hur gör ni för att de ska stanna hos er och inte gå till konkurrenterna) 

Facebook 

Bloggar 

Twitter 

Youtube &Flickr 

 

7. Är det möjligt att påverka den kvalitet som kunden upplever av ert varumärke i sociala 

medier och i så fall hur? 

Facebook 

Bloggar 

Twitter 

Youtube & Flickr 
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8. Hur använder ni sociala medier för att skapa och stärka associationerna till ert 

varumärke? 

Facebook: Sida 

Bloggar 

Twitter 

Youtube & Flickr 

9. Vad är viktigt att tänka på som företag när man kommunicerar i sociala medier? (I 

förhållande till traditionella mediekanaler så som tidningsannonser och tv-reklam) 

10. Hur hanterar ni negativ ryktesspridning av ert varumärke i de sociala medierna? 
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 Bilaga 2 

Printscreens från Stayhard 
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Bilaga 3 

Printscreens från Fashionisland 
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    Bilaga 4 

Printscreens från Junkyard 
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