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1. Inledning
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till denna studie följt av en
problemdiskussion som leder fram till studiens problemformulering. I kapitlet beskrivs även
vårt syfte, de teoretiska avgränsningar vi valt att ta i beaktning samt slutligen en disposition
över arbetet för att få en tydlig översikt av uppsatsen.
___________________________________________________________________________

1.1 Problembakgrund
Det är sedan länge känt att det är viktigt för företagens varumärken att finnas där kunderna
finns (Grönholm, 2009) och den enorma utvecklingen av internet har gett marknaden en
mängd nya kommunikationsplattformar (Brown, 2011). Dessa plattformar går under namnet
sociala medier1och där möter konsumenter dagligen varumärken (Grönholm, 2011). I dagens
konsumtionssamhälle står varumärket i centrum, vilket gör de sociala interaktionerna mellan
kund och varumärke allt mer viktigt (Sundqvist, 2011).
Sociala medier har haft en snabb utveckling med enorma antal användare vilket har bidragit
till att sociala medier blivit viktiga marknadsföringskanaler för företagen. Facebook2 är ett av
de i särklass största sociala medierna (Holmström& Wikberg, 2010), som på bara några år
vuxit från att vara en liten nätverkssida till att idag ha över en miljard användare. Den
exceptionella utvecklingen av Facebook har öppnat upp flertal möjligheter för företag att
marknadsföra sig på (Fowdar & Ramsaran-Fowder, 2013).
Facebooks intention är i grunden att personer ska kunna ha kontakt med sina vänner och är
därför grundat på att nätverk byggs upp genom vänförfrågningar. Detta har förändrats och
nuförtiden kan en profil ha ett varierande utseende och tillhöra inte bara personer utan även
företag, varumärken3 och produkter (Smith & Treadaway, 2012). De fyra vanligaste sätten att
marknadsföra sig via Facebook är annonser som kan anpassas efter användaren,
varumärkessidor, applikationer som spel eller chattsidor, samt sponsrade inlägg i nyhetsflödet.
Av alternativen är varumärkessidor det som ger störst genomslagskraft med hjälp av direkt
interaktion med konsumenterna genom en tvåvägskommunikation. En varumärkessida är även
det vanligaste sättet för företag att marknadsföra sig via Facebook (Michahelles, & Pletikosa
Cvijikj, 2013). Tvåvägskommunikation en med kunder som Facebook erbjuder har visat sig
vara framgångsrikt för företag när det gäller att stärka kundens engagemang och det egna
varumärkets värde (Malhotra, Malhotra & See, 2013). En bra varumärkessida är
varumärkesstärkande då det motiverar användarna till att vara en del av varumärket och
skapar en närmare relation mellan företag och kund (Dennhardt, Fuller, Hautz & Hutter,
2013).
En varumärkessida är inte bara det vanligaste marknadsföringssättet, utan även det billigaste.
Målet är att få användarna att gilla sidan och på så sätt ta del av uppdateringar kring företaget,
varumärket eller produkten i det egna nyhetsflödet (Hansson, Solberg Søilen & Wrangmo,
2013).
Facebook möjliggör för varumärken att göra reklam för produkter direkt till potentiella
kunder, involvera konsumenterna i produktutvecklingar och designprocesser samt skaffa
1

Sociala medier: Internetbaserade plattformar som erbjuder tjänster där användarna kan dela knyta kontakter,
dela erfarenheter samt kommunicera med varandra (Carlsson, 2010).
2
Facebook: Ett socialt nätverk på internet där människor tar del av varandras vardag (Ström, 2010)
3
Varumärken: Ett namn, en symbol, ett tecken, en design eller en kombination av dessa som identifiera en vara
eller tjänst och differentierar dem från konkurrenter (Rowley, 2004).
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marknadsinformation genom att analysera användarnas idéer och synpunkter (Michahelles &
Pletikosa Cvijikj, 2013).
Facebook är även bra marknadsföringskanal för att skapa nya varumärken då företag på ett
enkelt och billigt sätt kan ta kontakt med potentiella kunder, marknadsföra nya produkter samt
få feedback från användarna (Bissell & Shen, 2013). Det har även visat sig vara ett
framgångsrikt verktyg för att öka försäljningen samt förbättra förhållandet till konsumenterna
(Michahelles& Pletikosa Cvijikj, 2013). Användaren, som konsument gör många köpbeslut
genom att se vad vänner och personer i deras närhet gillar och köper för varumärken och där
efter själva ta del av varumärket (Dennardt et al., 2013). Företagen vet att konsumenter
påverkas av vad vänner gillar och det är därför viktigt för företagen att få många följare på
Facebook för att nå ut till så många kunder som möjligt (Smith & Treadaway, 2012).
Undersökningar visar att uppfattningar om varumärket ofta spelar större roll vid köpbeslut än
produktens funktionella egenskaper (Grönholm, 2011). Kunder lägger idag stor vikt vid att
söka information på internet om produkter, ta del av andra konsumenters åsikter och läsa olika
typer av omdömen innan de beslutar sig för att genomföra köpet (Sundqvist, 2011). Detta gör
att företag måste lägga stor vikt vid att stärka sitt varumärke. Varumärken gör att företag kan
skapa skillnader mellan produkter samt utveckla relationer med kunderna som bidrar till
lojalitet bland kunderna. Lojala kunder och differentierade produkter möjliggör för företag att
uppnå de finansiella vinsterna som är tanken bakom marknadsföringen (Keller, Apéria &
Georgson, 2008).

1.2 Problemdiskussion
Att sociala medier, främst Facebook, blivit en stark och populär marknadsföringskanal är
ingen hemlighet. 2014 genomförde SCB en undersökning om företags aktivitet på sociala
nätverk, däribland Facebook. 69 procent av stora företag med mer än 250 anställda använder
sig aktivt av sociala medier. De små företagen, med mindre än 10 anställda, ligger efter då det
bara är 28 procent som är aktiva Facebookanvändare. Undersökningen visar också att det
främsta skälet till att företag använder sociala medier för marknadsföring är att utveckla och
stärka företagets varumärke (Lind, 2014). Facebook gör det möjligt för företagen att sprida
sina budskap utan någon större process (Ström, 2010). Det har skett en stor förändring av hur
företag kommunicerar med sina kunder och det läggs numera stor vikt på att föra
konversationer och skapa en närmare relation till sina kunder (Carlsson, 2010). Facebooks
genomslagskraft visas främst av små företag, som i vissa fall helt utan någon
marknadsföringsbudget kan ha flera tusentals följare på sin varumärkessida och därmed stärka
sin varumärkeskännedom (Sköld, 2011).
Anledningen till att marknadsföring på Facebook har öppnat nya dörrar för framför allt
mindre företag är på grund av att det är billigt och snabbt att komma igång, gratis att använda
och att det inte behövs några specialister på webbsidor för att driva sidan (Strategic Direction,
2013). För företagen gäller det att hela tiden synas, syns inte varumärket finns det inte heller i
kundernas tankar. Facebook gör det relativt enkelt för företagen att synas, vilket har gjort att
annonsförsäljningen på Facebook har ökat och allt fler företag avsätter en del av budgeten till
marknadsföring via just Facebook (Holmström & Wikberg, 2010). Vikten av att lägga stor del
av marknadsföringsbudgeten på marknadsföring offline4 blir för företagen allt mindre och
lämnar istället plats för större satsningar online5 (Lind, 2014). Marknadsföring via Facebook
är kostnadseffektivt, enkelt och lättillgänglig. Det har gjort att sidan blivit en integrerad del av
många företags marknadsföringsstrategi (Blom, 2012).

4
5

Offline: Aktivitet som sker utanför internet (Lind, 2014).
Online: Aktivitet som sker på internet (Lind, 2014).
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Att starta en varumärkessida på Facebook är relativt enkelt, men att författa rätt strategier och
riktlinjer för hur sidan ska drivas är desto svårare. Det är en fin balansgång mellan hur
företag, användare och potentiella kunder upplever företagens effektivitet på Facebook
(Media Strategi, 2014). Enligt Hansson et al. (2012) menar användarna att företagen måste
vara konsekventa, sända tydliga meddelanden, vara tydliga med syftet av aktiviteten och visa
respekt för användarna. En sida av Facebook som många företag glömmer bort är
tidsaspekten. Det är inte bara att starta upp en varumärkessida, utan det krävs mycket tid och
arbete för att driva en framgångsrik sida (Sköld, 2011).
Utvecklingen av Facebook som marknadsföringskanal har gjort att konsumenterna får en helt
annan makt över varumärkets styrka. Det gör att vissa traditionella teorier kring
varumärkesbyggnad blir ohållbara (Lagerstedt, 2011). Att använda Facebook som
varumärkesstärkande kanal kan vara till stor framgång för företag och är ett bra komplement
till traditionella marknadsföringskanaler som tidningar och tv (Malhotra et al., 2013). Ett
starkt varumärke är idag mycket mer än att bara leverera bra produkter och tjänster. Värdet av
varumärket återspeglas nuförtiden i hur kunder, leverantörer, anställda och andra viktiga
intressenter uppfattar varumärket samt vilka associationer som kopplas till varumärket
(Boxcomm, 2014). Kunder och användare pratar redan om varumärken på Facebook, det är
sedan upp till företaget att avgöra huruvida de vill delta i dialogen och aktivt främja närvaron
hos konsumenterna och därmed påverka varumärkesassociationerna (Facebookskolan.se,
2014).
När företag stärker och bygger sina varumärken genom Facebook ger möjligheten till
kommunikation potential till att bygga relationer till kunderna och på så sätt skapa lojalitet.
Starka varumärken utstrålar bra associationer och en god kännedom bland kunderna, vilket
skapar lönsamhet för företaget (Grönholm, 2011). Ett starkt varumärke kännetecknas,
tackvare de sociala medierna, av tillgänglighet i form av social gemenskap och tillhörighet.
Varumärken med många lojala och engagerade följare blir verksamma på flera plan och
kommunicerar med omvärlden på helt nya sätt (Carlsson, 2010).
Konsumenter nås inte längre av annonser i traditionella medier, såsom tidningar och tvreklam, i samma utsträckning som tidigare då de istället befinner sig på sociala medier. Det är
viktigt att företagen satsar på att finnas på sociala medier, för att fortfarande kunna finnas där
kunden finns (Zenou, 2012). Upplägget på Facebooks företagssidor är lika, oavsett om det är
ett stort eller litet företag. För första gången har små företag möjlighet att ha en
varumärkessida som är lika bra och ha lika bra utseende som företag med betydligt större
kapital till förfogande (Lind, 2014).
Det var ett par år sedan som sociala medier som Facebook, Twitter6 och bloggar7 var nya,
men forskningen ligger efter och behovet av kunskap inom ämnet är stort (Ferm, 2011). Det
finns mycket statistik om hur många som använder Facebook, men statistiken om hur
företagens gynnas av marknadsföringen är minst sagt otillräcklig. Därför måste det forskas
mer om sociala medier (Åslund, 2012). Att Facebook visat sig stärka företagens varumärken
finns bevisat i många studier, men hur varumärket stärks är det inte många som forskat om.
Facebook har sedan länge används för marknadsföring, men trots det är det fortfarande okänt
hur företag på ett framgångsrikt sätt ska använda sig av denna kanal för att stärka varumärket,
vilken potential Facebook har i denna fråga samt hur konsumenter uppfattar budskapen
(Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). Det krävs därför mer forskning om hur
marknadsföringen genom Facebook påverkar både konsumenterna och varumärket (Åslund,
2012).
6
7

Twitter: Ett mindre format av en blogg och kan liknas vid offentliga sms (Carlsson, 2010).
Bloggar: En typ dagbok på nätet där personer kan publicera regelbundna inlägg (Ström, 2010).
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1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva och få en ökad kunskap och förståelse om hur små
företag kan bygga och stärka sitt varumärke genom marknadsföring via Facebook. Även
syftet med varumärkessidan samt hur Facebook urskiljer sig som kommunikationskanal
undersöks för en djupare förståelse.
Närmare bestämt undersöks:
Vad är syftet med företagets Facebooksida?
Hur använder sig företag av Facebook för att stärka sitt varumärke?
Vad utmärker Facebook som kommunikationskanal?

1.4 Avgränsningar
Ämnet i denna uppsats kommer endast beröra marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.
Således kommer inte teorier angående ett konsumentperspektiv inkluderas. Eftersom det inte
hör till vårt syfte berör inte heller uppsatsen tekniska eller finansiella perspektiv av Facebook
och varumärkesstärkande.

1.5 Disposition

Inledning

Teoretisk
referensram

Metod

Empiri

Analys

Slutsats

• Inledning: I inledningen presenteras den bakgrund och diskussion som leder
fram till problemformuleringarna. Här presenteras även uppsatsens syfte samt
de avgränsningar vi valt att använda oss av.
• Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen presenteras de teorier
som är relevanta för uppsatsen. Kapitlet inleds med en redogörelse för
Facebook och hur företag använder Facebook för att marknadsföra sig och
forsätter sedan med traditionella teorier om varumärkesuppbyggnad och
kommunikationsmodeller.
• Metod: I metodkapitlet presenteras de olika metodval som genomförts samt
motivering till dessa val. Här diskuteras även för- och nackdelar med de valen
som gjorts i studien och vad som kan vara viktigt att tänka på vid
genomförandet av en undersökning.

• Empiri: I empirin presenteras insamlad empirisk data. Kapitlet innefattar
beskrivningar av fallföretagen och informanterna samt resultatet av
intervjuerna.
• Analys: I analyskapitlet analyseras resultatet av den empiriska undersökningen
som presenterats i föregående kapitel. Här sammankopplas även resultatet med
de tidigare framförda teorierna. Detta görs för att kunna få en bild av likheter
och skillnader mellan fallföretagen.
• Slutsats: I slutsatsen redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån vårt
analyserade resultat. Här förs en diskussion om resultatet för att besvara
problemformuleringarna som uppsatsen kretsat kring.

Figur 1.1 Disposition
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel klargörs de teorier vi valt att använda oss av i vår studie. För att förtydliga för
läsaren inleds kapitlet med övergripande teori för att ge en bred förståelse för
marknadsföring genom Facebook. Kapitlet fortsätter sedan med traditionella begrepp inom
varumärkesbyggnad och kommunikation.
___________________________________________________________________________

2.1 Marknadsföring på Facebook
2.1.1 Facebook
Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg med syftet att förbättra kommunikationen
mellan studenterna på Harvard University (Fowdar & Ramsaran-Fowdar, 2013) och
expanderade snabbt till att bli en av världens största hemsidor (Yousif, 2012). Idag använder
över en miljard unika användare i mer än 70 olika länder Facebook varje månad, varav
ungefär hälften av dem är aktiva på daglig basis (Beauchamp, 2013). Facebook är ett socialt
nätverk där användaren kan skapa en personlig profil. Till den profilen kan användaren bjuda
in vänner, lägga upp bilder, skicka meddelanden och ta del av vännernas bilder och tankar på
nyhetsflödet. För vissa användare har Facebook blivit en stor del av dagen, och för en del har
det till och med blivit som ett ohälsosamt beroende (Roberts, 2010). Enligt Hansson et al.
(2012) loggar den genomsnittliga användaren in på Facebook minst en gång om dagen och är
aktiva i 32 minuter. Facebook är inte bara en plats för användare att kommunicera med
varandra, utan också en plats för företag att kommunicera med kunder och marknadsföra sin
produkt (Yousif, 2012).
2.1.2 Facebook som marknadsföringskanal
Marknadsföring som sker via Facebook är en typ av viral marketing, även kallad viral
advertising eller buzz advertising, och bygger på spridning av grundläggande marknadsföring
för produkter eller tjänster. Viral marketing betecknas som en typ av marknadsföring som når
ut till konsumenter med ett reklambudskap, som sedan förmedlas från kund till kund över
internet. Denna typ av marknadsföring kan användas för att åstadkomma marknadsföringsmål
som att stärka varumärkets image och underlätta vid produktlanseringar (Bissel & Shen,
2013). Viral marketing kan ses som en internetbaserad version av word of mouth (WOM), där
målet är att budskapet ska spridas till så många konsumenter som möjligt genom delning via
exempelvis Facebook (Fill, 2009).
Social media marketing (SMM) är också en typ av marknadsföring som Facebook går under.
Den kortsiktiga avsikten är att påverka kommunikationen mellan konsumenterna genom
professionella marknadsföringstekniker. Denna marknadsföringsmetod ska inte betraktas som
en kompensation för de traditionella marknadsföringsmetoderna, utan snarare som en extra
marknadsföringskanal som kan integreras med de traditionella som en del av
marknadsföringsmixen8. SMM definieras som användningen av befintliga sociala medier för
att öka varumärkeskännedomen hos kunderna, främst genom WOM. Denna
marknadsföringskanal har stöd för två former av marknadsföring, traditionell marknadsföring
som refererar till att kommunikationen drivs av företagen riktat mot sina kunder samt den
sociala marknadsföringen som är unik för sociala medier och gestaltas av konsument till
konsumentkommunikation. Fördelen med en elektronisk marknadsföringskanal som
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Marknadsföringsmixen: En blandning av konkurrensmedel som används i marknadsföringen för att bestämma
en produkts strategiska position på marknaden (Kotler, Amstrong, Wong & Saunders, 2008).
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Facebook är att den kan användas för att kommunicera globalt och genom användarnas
feedback och konversationer låter företagen lära sig förstå kundens olika behov. Det leder till
bättre engagemang hos kunderna vilket genererar mervärde genom nya idéer och förslag på
förbättringar (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). SSM är konstruerat för att inte irritera
konsumenten genom att Facebookanvändaren har kontroll över vad som visas på nyhetsflöde
(Dennhardt et al., 2013). En av de stora utmaningarna som företag möter i arbetet med SMM
är att formulera budskapet på ett tydligt sätt och undvika intrång i användarens privatliv
(Kaplan & Haenlein, 2011). Allt fler företag använder Facebook i kommersiellt syfte med
avsikt att bygga relationer till kunder, få feedback på produkter, och stärka varumärket
(Liljander, Gummerus, Philström & Weman, 2012). Facebook består av enskilda sidor, som
till exempel kan tillhöra ett varumärke. Facebookanvändare har möjligheten att gilla
varumärkessidan för att följa vad som publiceras på sidan samt uttrycka sina åsikter. Varje
inlägg varumärket publicerar kommer upp som en händelse på följarens nyhetsflöde med en
länk till varumärkets sida (Buil, De Chernatony & Wallace, 2012).
Facebook, som ett av de största sociala närverken, spelar en viktig roll som
marknadsföringskanal för företag. Marknadsföring via Facebook ökar kundernas engagemang
och har förändrat det traditionella fokuset på kontroll från företagets sida och har istället
öppnat upp möjligheten till en tvåvägskommunikation mellan företag och kund. Facebook
betraktas som den mest attraktiva sociala medieplattformen för marknadsföring, särskilt för
företag som riktar sig direkt till konsumenten (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013).
Anledningen till detta är att Facebook blivit en av världens största konsumentmarknader som
fokuserar på räckvidd istället för precision (Delo, 2012).
En varumärkessida på Facebook har visat sig öka försäljningen snabbt och billigt, hjälpa
företaget att komma närmare kunderna samt förstå deras behov. Denna typ av marknadsföring
öppnar nya dörrar framför allt för lite mindre företag. Anledningen är att det är billigt och
snabbt att komma igång, gratis att använda och det behövs ingen webbspecialitst för att driva
sidan (Strategic Direction, 2013). En varumärkessida engagerar konsumenten genom
möjligheten att lägga upp innehåll på sidan, kommentera befintliga inlägg om varumärket,
indikera intresse för ett befintligt inlägg genom att trycka på gillaknappen samt dela inlägg på
sin egen profil och på så sätt sprida vidare inlägget till sina vänner. Alla händelser på
varumärkets sida kommer upp på följarens nyhetsflöde och utgör en form av WOMkommunikation när budskapet sprids vidare som i sin tur leder till målet med en viral
marknadsföring (Michahelles& Pletikosa Cvijikj, 2013).
En viktig sak att komma ihåg är tidsaspekten. En framgångsrik Facebooksida kräver mycket
tid och arbete för att uppnå det bästa resultatet och bibehålla följarna (Sköld, 2011).
2.1.3 Word of mouth (WOM)
Word of mouth (WOM) är en vanlig företeelse i konsumentens beteende och hänför sig till
alla typer av kommunikation mellan konsumenter om ett företag, varumärke eller produkt
(Dennhardt et al., 2013). Då WOM sker mellan konsumenter uppfattas det som
ickekommersiellt och den mottagna informationen bedöms som tillförlitlig och trovärdig.
Detta gör WOM till en effektiv informationskälla när det gäller att påverka konsumenterna
(Fill, 2009).
WOM innefattar både positiv och negativ information om produkten, varumärket eller
företaget (Dennhardt et al., 2013). Företaget har inte själva kontrollen över vad som skrivs,
men de kan påverka en del influenser genom att belysa produktens positiva egenskaper för
inflytelserika personer (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Viljan konsumenterna besitter
gällande kommunikation med andra är för företag ett av de viktigaste skälen till att använda
sociala medier, så som varumärkessidor på Facebook. En aktiv varumärkessida engagerar
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konsumenterna och stärker varumärkeskännedomen, vilket är en indikator för positiv WOM.
Varumärkeskännedomen är viktig för varumärket ur många aspekter och är också en viktig
förutsättning för WOM (Dennhardt et al., 2013).
WOM har en stor påverkan på konsumenterna och är ett värdefullt verktyg för
marknadsföring och produktutveckling. I många fall påverkar det även konsumentens val att
gilla en varumärkessida och stärker konsumentens acceptans till varumärket (Buil et al.,
2012).

2.2 Varumärkesbyggnad
2.2.1 Varumärke
Varumärken är ett sätt att urskilja olika företags produkter (Keller, Apéria & Georgson,
2008). Ett varumärke bestäms som ett namn, en term, ett tecken, en symbol, en design eller en
kombination av dessa. Varumärket identifierar en vara eller en tjänst från ett företag för att
differentiera produkten eller tjänsten från konkurrenter (Rowley, 2004). Varumärket har även
ett symboliskt värde som skapas och förtydligas genom olika typer av marknadsföring, detta
för att underlätta för konsumenterna att koppla en viss personlighet till varumärket (Melin,
2006; Kapferer, 2012). Ett varumärke definieras som ett materiellt eller immateriellt koncept
som unikt identifierar ett behov och erbjuder funktionalitet och differentiering. Lever
varumärket upp till förväntningarna det skapat, stärks varumärkets värde (Bissel & Shen,
2013).
2.2.2 Varumärkesvärde (Brand Equity)
Varumärkesvärde kan definieras som den relation konsumenten har med varumärket, från
total likgiltighet till lojalitet och viljan att köpa just det varumärket (Kapferer, 2012). Ett
starkt varumärke har högt varumärkesvärde, vilket också betyder att det har hög
varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, konsumenterna upplever bra kvalitet samt att
konsumenterna har starka varumärkesassociationer (Kotler et al., 2008; Rowley, 2004). För
ett framgångsrikt varumärkesbyggande är det viktigt att förstå hur varumärket kan bidra till att
skapa värde, det är därför viktig för företag att skaffa sig kunskap om såväl varumärken som
den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 2006). Att skapa varumärkesvärde innebär att
konsumenterna är tillräckligt medvetna om varumärket och har en stark och positiv
association till varumärket (Keller et al., 2008; Rios & Riquelme, 2008).
Varumärkesvärdet är en viktig grundsten för att bygga ett starkt varumärke. Även de
tillgångar som är kopplade till varumärket adderar värde via produkter eller tjänster till
konsumenter (Melin, 2006). För att stärka varumärkesvärdet krävs det fyra olika komponenter
som tillsammans genererar värde på ett flertal olika sätt. De fyra komponenterna består av
varumärkeslojalitet (brand loyalty), varumärkeskännedom (brand awareness), upplevd kvalité
(percieved quality) och varumärkesassociationer (brand associations) (Aaker, 2010; Rios &
Riquelme, 2008; Simmons, Thomas & Truong, 2010). Modellerna gällande hur varumärket
skapar värde gäller för alla varumärken och fungerar både online och offline. Den vanligaste
modellen för varumärkesvärde innefattar känslomässig kontakt, upplevelser, lyhörd service,
förtroende och tillfredsställelse (Rios & Riquelme, 2008).
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Figur 2.1 Bearbetad modell från How Brand Equity Generates Value (Aaker, 2010, s.9)
2.2.3 Varumärkeskännedom (Brand awareness)
Varumärkeskännedomen är den utsträckning ett varumärke är känt för potentiella kunder samt
är rätt kopplat till en viss produkt (Kapferer, 2012). Konsumenter utsätts dagligen för
marknadsföring och budskap från olika företag, utmaningen för företag blir därför att skapa
kännedom om det egna varumärket bland konsumenterna. Varumärkeskännedom avspeglas
även i konsumenters förmåga att identifiera varumärket under olika förhållanden (Aaker,
2010).
Att stärka varumärkeskännedomen är en viktig del av ett företags marknadsföring då
konsumenten har visat sig köpa varumärken som är välkända, även om de i övrigt inte har
några associationer till varumärket (Dennhardt et al., 2013). Ett varumärke med stark
kännedom preciseras av den utsträckning konsumenten associerar varumärket med den
produkt de vill köpa, därmed påverkar igenkännandet av ett varumärke beslutsprocessen
(Delo, 2012; Keller et al., 2008). En förutsättning för att konsumenterna ska kunna skapa
associationer med och kännedom om varumärket är dess närvaro i konsumenternas tankar och
medvetande (Keller et al., 2008). Styrkan av närvaron bestämmer hur lätt konsumenten
uppfattar hur olika typer av information som kopplas till varumärket (Dennhardt et al., 2013).
Varumärkeskännedomen påverkar styrkan i associationer kring varumärket, associationerna i
sin tur utgör varumärkets image. Det gör varumärkeskännedomen till en viktig del av
varumärkesutveckling som hjälper varumärket att sticka ut från konkurrenter. Facebook har i
marknadsföringssyfte visat sig stärka varumärkeskännedomen och skapa en tydlig känsla för
varumärket eftersom konsumenter lättare tar åt sig budskapen. Detta gör att marknadsföringen
får ett omedelbart resultat (Delo, 2012). En annan anledning till varför Facebook är effektivt
när det gäller stärkandet av varumärkeskännedomen är när en Facebookanvändare gillar en
varumärkessida kan alla i personens nätverk kan se detta i sitt nyhetsflöde. Det gör att
varumärkets sida sprids snabbt mellan användarna på Facebook och fler får kännedom om
varumärket (Strategic Direction, 2013).
2.2.4 Varumärkeslojalitet (Brand loyalty)
Varumärkeslojalitet handlar om i vilken grad konsumenten prefererar ett visst varumärke
framför ett annat (Aaker, 2010). Genom att erbjuda en attraktiv produkt som tillfredsställer
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konsumentens behov, är målsättningen för varumärket att skapa en bred grund av
varumärkeslojala kunder (Melin, 2006). Varumärken kan bygga lojalitet genom kundklubbar
och medlemsförmåner, men även via samhörighetsbyggande varumärkessidor på Facebook
(Aaker, 2010). Ett sätt som visat sig generera lojalitet samt stärka varumärkesassociationerna
är att tillfredsställa konsumenterna genom en varumärkessida på Facebook. Lyckas
varumärket bygga en positiv upplevelse och skapa engagemang bland följarna på Facebook
kan detta användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka varumärket och lojaliteten
(Anderson & Sasinovskaya, 2011).
Att skapa lojalitet bland sina kunder är i många fall mer kostnadseffektivt än att attrahera nya.
En lojal kund har enligt undersökningar visat sig prata väl om varumärket, vilket i sin tur kan
generera nya kunder (Aaker, 2010).
2.2.5 Upplevd kvalitet (Percieved quality)
Upplevd kvalitet är den kvalitet konsumenterna förknippar med varumärket, denna
association påverkar hur konsumenterna uppfattar varumärket och dess produkter.
Varumärkets upplevda kvalitet är ofta det som särskiljer produktkategorierna från varandra,
det är också ofta anledningen till att en konsument köper en produkt. Förbättras varumärkets
upplevda kvalité förbättras också konsumentens generella syn på varumärket. Detta gäller
även omvänt och skulle varumärket haft en tidigare produkt med dålig kvalitet, finns det risk
att konsumenten inte är villig att utvärdera en nuvarande produkt. Det gör att den upplevda
kvaliteten kan skilja sig från den faktiska i en del fall (Aaker, 2010).
2.2.6 Varumärkesassociationer (Brand associations)
Varumärkesassociationerna drivs av varumärkets identitet, det vill säga det varumärket står
för i konsumentens medvetande (Aaker, 2010). Varumärkesassociationer skapas genom en
länk mellan varumärket och en minnesbild som förmedlar ett syfte till konsumenten. Ett
välkänt varumärke omges av ett antal associationer konsumenter kopplar till varumärket,
dessa associationer är viktiga för företag att ta hänsyn till i olika marknadsföringsbeslut
(Keller et al., 2008).
En konsument kan skapa sig en association till varumärket genom exempelvis olika
produktattribut, en kändis, en sponsor eller något annat som ger varumärket en mening
(Aaker, 2010). Associationer kring varumärkets kunskaper, anställda och värderingar kan
också bli en viktig del av varumärkesidentiteten (Doyle & Stern, 2006). Associationerna
konsumenten har till varumärket är i många fall svårare att kopiera för konkurrenter än
exempelvis specifika produktattribut och är därför en hållbar konkurrensfördel (Aaker, 2010).
2.2.7 Varumärkesengagemang (Brand engagement)
Marknadsföring på Facebook skapar varumärkeskännedom och engagemang. Att skapa
kundengagemang har visat sig stärka varumärket (Fill, 2009). En varumärkessida på
Facebook bygger upp en delaktighet hos konsumenterna genom att engagera dem genom
bilder, inlägg och tävlingar (Dennhardt et al., 2013). Graden av engagemang påverkar även
konsumentens benägenhet för att ta åt sig information och påverkar därmed beslutsprocessen
vid inköp (Melin, 2006).
Det finns en del riktlinjer som varumärken kan följa för att skapa bättre engagemang bland
följarna (Malhotra et al. 2013). Produktbilder och information om produkterna är bra att
publicera för att få feedback på en specifik produkt samt informera konsumenterna om
produkternas funktioner. En viktig del för varumärket är att alltid publicera inlägg som är
aktuella, i de här inläggen behöver nödvändigtvis inte varumärkets produkt nämnas.
Utmärkelser och nomineringar som varumärket tilldelats skapar engagemang då
konsumenterna vill vara en del av ett framgångsrikt företag. Det är även fördelaktigt att
humanisera sina inlägg för att konsumenterna ska få en tydligare bild av vad varumärket står
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för och lättare associera till varumärket. Ett annat sätt att skapa engagemang är att publicera
inlägg med humor, det leder ofta till delningar och får på så sätt en bättre spridning. För att få
så många som möjligt att gilla sidan, kan personalen i butikerna be kunderna att gilla sidan för
bättre engagemang (Malhotra et al., 2013). När följarna engagerar sig i varumärkets inlägg
syns detta som en aktivitet på nyhetsflödet i följarens nätverk. Det utgör en typ av WOMkommunikation som gör att inlägget sprids till många människor (Michahelles & Pletikosa
Cvijikj, 2013).
2.2.8 Online branding
Definitionen av online branding är hur företag bygger och stärker sitt varumärke genom
internet (Fill, 2009). För att stärka sitt varumärke på internet finns det en del krav som måste
uppfyllas. Konsumenterna ska kunna känna en känsla av samhörighet med varumärket.
Marknadsföringen ska uppmuntra till kommunikation och dialog om varumärket och dialogen
ska bidra till att skapa och behålla konkurrensfördelar (Yan, 2011). Det är också viktigt för
företag att samla in olika typer av data om konsumenterna och analysera den på ett riktigt sätt
(Sheehan, 2010).
Den största skillnaden mellan ett varumärke på internet och ett utanför internet är
sammanhanget som märkesassociationerna skapas i. Ett varumärke på internet saknar
möjligheten att låta konsumenten känna på eller prova produkten, detta gör att konsumenten
kan ha svårt att ta åt sig information för att tolka och värdera varumärket (Fill, 2009). Målet är
därför att försöka bygga positiva varumärkesassociationer, stärka den upplevda kvaliteten på
varumärket, och skapa en större medvetenhet om varumärket till konsumenterna (Yan, 2011).
Varumärkeskännedomen för ett varumärke på internet påverkar de associationer som
konsumenter har till varumärket. För att bygga ett starkt varumärke krävs det att det skapas
varumärkesvärde och processen för det på internet skiljer sig från den traditionella.
Varumärkeskännedomen har en betydande roll i varumärkesvärdet, men främst för
varumärken som är nya på marknaden då betydelsen avtar därför då konsumenterna blir
medvetna om varumärket. För etablerade och starka varumärken är det istället lojaliteten som
spelar en stor roll i skapandet av varumärkesvärde på internet (Rios & Riquelmes, 2008). För
att stärka varumärket genom internet krävs det att det integreras tre grundpelare i utvecklingen
av strategin (Simmons, 2007). Dessa grunder är interaktivitet, marknadskommunikation samt
att förstå konsumenterna. Genom att förstå sina kunder kan företag tillfredsställa målgruppens
behov och ett interaktivt innehåll höjer kundernas makt då de blir mer delaktiga i processen
(Simmons et al., 2010).
Facebook är ett populärt och kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg. Det är viktigt att
förstå sambandet mellan kunder och varumärken på Facebook för att kunna använda
marknadsföringen för att stärka varumärket (Buil et al., 2012). En undersökning med syftet att
ta reda på hur små företag stärker sina varumärken, visar att marknadsföring på Facebook
stärker varumärket, skapar fler kunder, genererar värdefull information om konsumenternas
behov och önskemål, samt bidrar till positivt WOM mellan Facebookanvändare (Strategic
Direction, 2013).
Åtskilliga varumärken och företag har en sida på Facebook idag. Syftet kan vara att stärka
relationerna mellan företagets varumärken och deras konsumenter. Facebook underlättar
också informationsutbytet på marknaden och detta utlöser högre förväntningar på varumärket
hos konsumenterna. Facebook möjliggör för konsumenterna att föra en dialog med
varumärket samt diskutera varumärket med andra konsumenter. Dialoger med varumärken
förbättrar konsumenternas varumärkesupplevelse (Bissel & Shen, 2013).
10

Marknadsföring på Facebook stärker varumärket, inte bara genom att marknadsföringen når
ut till många konsumenter, utan även genom att konsumenterna samverkar med varumärket.
Detta är värdeskapande då konsumenternas varumärkeskännedom ökar och därmed ökar även
engagemanget och skapar positivt WOM. Facebook tillåter konsumenter att sprida
varumärkets budskap till sina vänner på Facebook genom WOM, vilket är till en stor hjälp i
varumärkets uppbyggnadsprocess. Genom spridningen av budskapet skapas en förbindelse
mellan konsumenten och varumärket som även blir synlig för konsumentens nätverk. Sidor
som konsumenten gillar blir en del av dennes identitet på Facebook och undersökningar visar
att personer gillar en sida vanligen på grund av att deras vänner gillat sidan tidigare (Buil et
al., 2012). Marknadsföring på Facebook gör att varumärkeskännedomen stärks då det skapas
känslomässiga band mellan konsumenterna och varumärket. En avgörande faktor till detta är
att konsumenten känner sig högt delaktig i varumärket (Dennhardt et al., 2013). Svårigheten
med att stärka varumärket genom Facebook är att det gäller att locka rätt typ av kunder.
Många Facebookanvändare kan gilla varumärkets sida, men det är viktigt att kunna utläsa
vilka av dem som är de potentiella kunderna (Buil et al., 2012).

2.3 Kommunikation
2.3.1 Traditionell kommunikation
Kommunikation definieras som en process med avsändning och mottagning av meddelande
som sker mellan två parter, en avsändare som kan vara företag, organisationer eller politiska
partier och en mottagare. För företaget är det inte tillräckligt att bara inneha en bra produkt
och tjänst om de inte kan kommunicera ut sitt budskap till konsumenterna. Budskapet
används för att informera, övertala, skapa image och ge befintliga kunder en försäkring om att
de har gjort ett bra val (Doyle & Stern, 2006). Det är marknadsförares uppgift att förstå hur
kommunikationen bör genomföras för att vara effektiv vilket är en tuff utmaning för företag.
Kommunikationen sker genom någon typ av media, till exempel TV, tidning och radio (Kotler
et. al., 2008). Faktorer som kan störa kommunikationen är om mottagaren inte
uppmärksammar budskapet eller inte tolkar budskapet såsom avsändaren syftade till (Doyle &
Stern, 2006). Det kan också uppstå oplanerade störningar utifrån som företaget inte själva
styr över som hindrar mottagaren från att uppfatta budskapet korrekt, dessa störningar
benämns brus (Kotler et al., 2008). För att lyckas fånga mottagarnas uppmärksamhet med sin
kommunikation måste budskapet var intressant, innehålla nyheter och mottagaren måste
uppleva ett värde (Doyle & Stern, 2006).
2.3.2 Kommunikation i sociala medier
Kommunikation mellan företag och konsumenter har förändrats genom sociala medier.
Kommunikationen i sociala medier, såsom sociala nätverk och mikrobloggar, tar över allt mer
av den traditionella kommunikationen. Sociala medier är unikt då en viktig del av innehållet
på företagets profil genereras av kunderna. Kommunikation på sociala medier kan nå ut till
otroliga mängder människor och företagen kan snabbt ta del av kundernas uppfattningar
(Wright & Hinson, 2009). Facebook gör det möjligt för företagen att skapa en dialog direkt
med sina kunder, exempelvis kan de bemöta kritik direkt via sidan (Fill, 2009). Människan är
en av världens mest sociala varelse och det är därför föredelaktigt för företagen att använda
människans socialitet som en tillgång. Företag har förstått att sociala medier inte bara är
ytterligare ett medium, utan att det handlar om att frångå rollen som ett typiskt företag och
vara en del av kommunikationen (Goissieaux & Moran, 2010). Det är viktigt för företagen att
vara tillmötesgående och besvara konsumenternas kommentarer och därmed vara en del av
kommunikationen (Holmström & Wikberg, 2010).
Traditionell kommunikation bygger på pushstrategi (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012), vilket
betyder att företaget skapar konsumentens efterfråga och att marknadsföringsbudskapet
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skickas från företaget till konsumenten (Rimlinger, 2011). I pushstrategin är interaktionen
näst intill obefintlig på grund av kundens begränsade möjlighet att svara på företagets
budskap. På sociala medier är det däremot vanligare med en pullstrategi som kännetecknas av
att det är kunden som är initiativtagare. En stor upplevd fördel är även att företag kan hålla en
tvåvägskommunikation med konsumenterna (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Detta sociala
samspel leder till att konsumenter har möjlighet att kommunicera med varandra om företags
olika produkter (Goissieaux & Moran, 2010). Interaktiv marknadsföring kan även medföra
möjligheten att anpassa marknadsföringen på en mer personlig nivå till en relativt låg kostnad.
Till skillnad från de traditionella kommunikationsmedierna där samma meddelande sänds till
alla befintliga och potentiella kunder. Individualiseringen baseras på data som samlas in om
användarna, som till exempel ålder, kön och bostadsort. Det är en typ av
masskundanpassning, eftersom det inte är perfekt anpassat till en specifik kund utan till ett
kundsegment (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). En ökad interaktivitet gör kommunikationen
till ett mer värdefullt inslag i marknadsföringen (Burton & Soboleva, 2011).
Som tidigare klargjorts kan de sociala medierna användas som kommunikationsmedel på
olika sätt av olika företag. Vissa företag använder det för att kunna ge konsumenterna en
chans att svara på företagens budskap, en tvåvägskommunikation. Det kan också användas för
att stödja konsumenten genom köpprocessen och bidra med information oavsett om köpet
sedan kommer genomföras online eller offline. Sociala medier kan även användas som
kundsupport för att ge service till kunden. Tillskillnad från kommunikation på traditionellt sätt
har företagen genom internet och sociala medier möjlighet att kommunicera och sälja till
kunder utanför landets gränser (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
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3. Metod
Följande kapitel presenterar de olika metodval vi genomfört samt motivering till dessa val.
Här diskuteras även för- och nackdelar med de valen vi gjort i vår studie och vad som kan
vara viktigt att tänka på vid genomförandet av en undersökning.
___________________________________________________________________________

3.1 Övergripande metodval
De två vanligaste syftena med en empirisk undersökning är beskrivande och förklarande. En
beskrivande empirisk forskning innebär att forskaren vill fördjupa sig i ämnet och få en tydlig
verklighetsbild (Jacobsen, 2002). Den beskrivande forskningen bygger på hur verkligheten är,
inte hur den borde vara (Matsson & Örtenblad, 2008). En förklarande forskning har istället i
syfte att förklara varför något händer och försöka finna samband mellan olika variabler
(Jacobsen, 2002).
Syftet med vår forskning är att ta reda på hur företag använder sig av Facebook för att stärka
sina varumärken, vilket gör att ett beskrivande forskningssyfte användes. Då ett beskrivande
syfte används innebär det att vi som forskare undersöker hur varumärkesbyggnad på
Facebook går till. Vi har i vår studie helt valt bort det förklarande syftet då vår studie inte
syftar till att förklara varför ett fenomen uppstår, inte heller några samband mellan variabler
undersöks.

3.2 Val av metodansats
Centralt i forskningsarbetet är att relatera verkligheten med den insamlade teorin. Det finns tre
etablerade arbetssätt för forskaren; deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson,
2011).
En deduktiv ansats innebär att forskaren startar med några specifika antaganden med
utgångspunkt i befintliga teorier. Teorierna testas sedan empiriskt för att konstatera om
antagande håller eller om de bör förkastas (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen kan
kallas för bevisandets väg. En fara med en deduktiv ansats är att den befintliga teorin leder in
forskaren på en specifik väg, vilket kan försvåra framkomsten av nya upptäckter (Patel &
Davidsson, 2011). En annan risk med en deduktiv ansats är att forskaren påverkar
respondenten genom sin egen tolkning av ämnet. Det gör att det ställs höga krav på hur
frågorna ställs samt att de är relevanta för respondenten (Jacobsen, 2002).
Induktiv ansats kan benämnas som upptäckandets väg (Patel & Davidsson, 2011). Ansatsen
kännetecknas av att forskaren genomför insamling av empiri utan att ha några specifika
antaganden på förhand (Jacobsen, 2002). Därigenom menar Johannessen och Tufte (2003) att
den induktiva ansatsen utgår ifrån empirin och syftar till att upptäcka generella mönster och
beteende i empirin och efteråt hitta en teori som passar för antagandena. Även denna ansats
har bättre och sämre egenskaper. Forskaren tillåts att studera objektet utan att ha låst tankarna
på befintliga teorier men risken är att teorin kan bli svår att generalisera eftersom den baseras
på en specifik händelse (Patel & Davidsson, 2011; Johannesen & Tufte, 2003). Jacobsen
(2002) framför kritik mot den induktiva ansatsen då det anses omöjligt att genomföra en
studie utan någon tidigare kunskap vilket göra att det alltid kommer bli någon typ av
avgränsning.
Abduktion är en kombination av det deduktiva och induktiva förhållningssättet mellan teori
och empiri. Abduktionens arbetssätt bottnar att från ett enskilt fall formulera en tillfällig teori
(Patel & Davidsson, 2011). Allt eftersom empirin stegvis växer fram kan teorin utvecklas och
förfinas. Abduktion skall dock inte gemföras med en enkel blandning av deduktion och
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induktion, utan metoden används för att beskriva ett komplicerat fenomen (Alvesson &
Sköldberg, 2008).
I denna uppsats har en deduktiv ansats används då ämnet vi undersökte är relativt nytt och vi
själva sedan tidigare inte har erfarenhet av Facebook ur ett företagsperspektiv. Vi ansåg därför
att det var fördelaktigt att skaffa kunskap inom ämnet innan undersökningen genomfördes och
därmed kunna bygga vår intervjuguide på den teori vi samlat in. Vi är medvetna om att den
deduktiva ansatsen kan leda in oss på en specifik väg vilket kan leda till att vi går miste om
nya upptäckter via undersökningen.

3.3 Val av vetenskaplig metod
Vid forskningsarbete kan insamling av data ske genom två olika arbetsmetoder: kvalitativ och
kvantitativ metod. Kvalitativ och kvantitativ data är båda data om verkligheten (Jacobsen,
2002). Skillnaden mellan dem kan förenklat förklaras som hur forskaren väljer att generera,
bearbeta och analysera den data som samlas in (Patel & Davidsson, 2011).
En kvalitativ metod bygger främst på verbala formuleringar (Jacobsen, 2002). Forskningen
fokuserar på datainsamling i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser som är
uppbyggda av textmaterial (Patel & Davidsson, 2011). Datainsamlingen sker med ett mindre
urval enheter på en ingående nivå (Johannesen & Tufte, 2003). En kvalitativ metod fokuserar
på att gå djupare inom ett bestämt ämnesområde och undersökningen bygger på hur andra
människor uppfattar ämnet och lämpar sig bäst i en studie där syftet är att tolka och förstå ett
begrepp (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats ger möjligheten för forskarna att under
studiens gång ändra och justera problemställningen (Backman, 2008).
Kritik som lyfts fram mot den kvalitativa ansatsen är att undersökningen får en låg extern
validitet då undersökningsenheterna är få. En annan risk är att det är en resurskrävande metod
och det finns risk för att forskaren påverkar respondentens svar under intervjun.
En kvantitativ metod utgår ifrån att verkligenheten rättvist kan mätas genom metoder och
instrument som genererar data i form av siffror (Jacobsen, 2002). Kvantitativ forskning
innebär mätning, statistisk bearbetning och analys vid datainsamling av en större mängd
enheter (Patel & Davidsson, 2011). Förenklat är kvantitativ data empiri gestaltat av siffror och
statistik (Jacobsen, 2002) och datainsamlingen kan ske genom enkäter, experiment och
frågeformulär (Backman, 2008). En fördel med en kvantitativ metod är att forskaren kan
undersöka ett stort urval ur populationen och därigenom få statistisk säkerställd data som är
lättare att generalisera till hela populationen. Kritik som framförts mot den kvantitativa
ansatsen är att det finns en risk att enkäten redan vid framställandet generaliseras och därmed
ger ett skevt resultat (Jacobsen, 2002).
Vår empiriska datainsamling genomförs med hjälp av en kvalitativ metod. Ett bekymmer för
många forskare är svårigheten att tolka den empiri som insamlas av intervjupersonerna på ett
rättvist sätt. Resultatet av datainsamlingen får betydelse först när forskaren har funderat och
gjort sin tolkning (Bryman & Bell, 2011). I vår uppsats har vi tagit hänsyn till detta då
tolkning av ett fenomen görs, här studeras fenomenet om varumärkesbyggnad på Facebook,
genom att uttrycka resultatet i textformat med egna ord och tolkningar. Att en kvalitativ ansats
möjliggör att under studiens gång justera problemställningen ser vi som något positivt då det
under intervjuerna framkom under intervjuerna. Vi var medvetna om att en kvalitativ studie är
tidskrävande men valde ändå att intervjua respondenter på fem olika fallföretag, detta för att
kunna öka studiens giltighet.

3.4 Fallstudie
Fallstudie är en ingående undersökning av ett specifikt fall, exempelvis kan fallet vara en del
av samhället, en person eller en organisation (Bryman, 2008). Problemställningen i en
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fallstudie har ofta ett brett perspektiv (Solberg Söilen & Huber, 2006). När en fallstudie
genomförs betyder det enligt Johannesen och Tufte (2003) att mycket information efterforskas
om en avgränsad företeelse. En fallstudie lämpar sig när studien fokuserar på en speciell
händelse, vilken forskaren vill skapa sig en djupare förståelse om (Jacobsen, 2002). En
fallstudie kan också beskrivas som en undersökning, där forskaren utgår från ett
helhetsperspektiv och försöker från en mindre grupp få så heltäckande information som
möjligt (Patel & Davidson, 2011).
En fallstudie kan med fördel inkludera flera fall i samma studie (Yin, 2008), vilket Jacobsen
(2002) anser som en nödvändighet för att kunna se olika sidor av fenomenet. Fallstudien är
ofta användbar i situationer som är komplexa, där det är svårt att hitta entydig korrekt lösning
(Solberg Söilen & Huber, 2006). Fallstudien är användbar i många vetenskapliga studier och
avsikten är att ta del av ett stort händelseförlopp och beskriva detta med hjälp av det valda
fallet (Ejvegård, 2009). Det tillhör vanligheten att kvalitativa studier använder sig av
fallstudier i det vetenskapliga arbetet då en fallstudie undersöker ett fenomen i sin naturliga
miljö eller kontext. Studieobjekten är i många fall komplexa där forskaren försöker förstå och
beskriva stora företeelser (Backman, 2008).
En fallstudie passar bra när undersökningen fokuserar på ett modernt fenomen i ett verkligt
sammanhang och när undersökningen fokuserar på hur och varför (Yin, 2008).
Fördelen med en fallstudie är att forskarna kan ändra problemställningen då studien fortlöper
(Ejvegård, 2009). Det finns fyra olika typer av fallstudier; intensiv, extensiv, deskriptiv och
kausalt. En intensiv fallstudie är en studie som undersöker på djupet med få
undersökningsenheter och många beroende variabler. Extensiv fallstudie däremot går på
bredden och undersöker många enheter men få variabler. Fallstudiens upplägg delas upp
deskriptiv och kausal. Deskriptiv fallstudie beskriver hur ett fenomen är, hur det har varit och
hur det förväntas att bli. Kausal är av förklarande karaktär och bygger på orsak och verkan.
En kausal fallstudie används med fördel när forskaren önskar att förklara hur ett fenomen
uppstår (Jacobsen, 2002).
Sociala medier, såsom Facebook, är ett relativt nytt fenomen och forskningen som finns om
hur företag bygger och stärker sina varumärken på Facebook är otillräcklig. Av den
anledningen vill vi gå in på djupet och detta följer beskrivningen av en intensiv fallstudie då
vi genomför kvalitativa intervjuer med ett fåtal enheter. Då våra frågeställningar bygger på
frågan “hur?”, anser vi även att ett deskriptivt upplägg är lämplig.

3.5 Empiriskt urval
Valet av intervjuobjekt kan genomföras på olika sätt. De mest förekommande
tillvägagångssätten är slumpmässigt urval, informationsmässigt urval, bredd och
variationsmässigt urval samt typiskt urval (Jacobsen, 2002). Vi har i våra kvalitativa
intervjuer valt informationsmässiga urval. Det informationsmässiga urvalet beskrivs som det
bäst lämpade när det är specifik information som forskaren eftersöker. Denna information är
ofta koncentrerad till specifika befattningshavare inom företagen. En svårighet med detta
urval är att forskaren sedan innan måste vara medveten om att intervjuobjektet besitter rätt
information. Valet av intervjuobjekt påverkar tydligt vilka svar som erhålls och har därför stor
inverkan på forskningens resultat (Jacobsen, 2002).
3.5.1 Kvalitativt urval
Inför valet av intervjuföretag sattes kriterier för att få fram relevanta företag som ska ligga till
grund för vår uppsatsstudie. Kriterierna medför att de utvalda företagen ska ha tydliga
associationer till både uppsatsens ämne och den utvalda branschen. Detta innebär att samtliga
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företag bedriver sin försäljning inom inredningsbranschen med fysiska butiker som
ursprunglig kärnverksamhet. Vårt val av inriktning på inredningsbranschen bottnar inte i
något djupare än att vi hade en önskan om att studera företag inom en och samma bransch för
att få möjlighet att uppnå mer jämförbara resultat. Ett annat viktigt kriterium i urvalsprocessen
av intervjuföretag var att bekräfta att företaget i fråga faktiskt använder sig av Facebook i
marknadsföringssyfte. Eftersom vår uppsatsstudie syftar till att undersöka hur företag
använder sig av Facebook för att stärka sitt varumärke, hade det varit irrelevant för vår studie
att inkludera ett företag som inte har någon aktivitet på Facebook. Att respondenterna har
olika roller i företagen kan medföra komplikationer såsom att kompetensen angående vårt
problemområde skiljer sig mycket åt från företag till företag, vilket i sin tur kan påverka
kvaliteten på intervjuresultatet. Detta anser vi dock inte bara en nackdel, då det finns
möjlighet att erhålla en mångsidig syn av vårt problem.
Vi har valt att studera fem svenska företag som uppfyllde våra kriterier. Vi kontaktade sju
företag som stämde in på våra kriterier via Facebook med initial önskan om att direkt komma
i kontakt med den person som ansvarar för företagets Facebookkonto. Fem av de tillfrågade
företagen svarade att det var villiga att ställa upp och en besöksintervju bokades in.
Våra kvalitativa intervjuer genomfördes via direkta möten, vilket enligt Jacobsen (2002)
underlättar förståelsen för respondentens situation och möjligheten att ställa motfrågor vid
eventuella missförstånd för att minimera dem. Att samtliga fallföretag var belägna i
nordvästra Skåne ser vi inte som något hinder då samtliga strävad efter nationell
marknadsföring.
Tabell 3.1 Kvalitativt urval
Företag

Creations
Lis

Intervjurespondent

by Liselott Marklund

Soluppgången Yvette Lindell

Staken
Veken

& Margareta Carlquist

Befattning

Plats
och Karaktär
datum

Ägare och grundare

Helsingborg
2014-03-24

Besöksintervju

Ägare och grundare

Viken
2014-03-27

Besöksintervju

Ägare

Helsingborg
2014-04-03

Besöksintervju

Blickfång

Jeanett Ahrendtsen
Blom

Ägare och grundare

Helsingborg
2014-04-08

Besöksintervju

Bossons

Jenny Hallberg
Jessica Roos

Evenemangsansvarig Helsingborg
Affärsutvecklare
2014-04-11

Besöksintervju
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3.6 Datainsamling
3.6.1 Primärdata
Information som forskaren själv samlar in för att analysera och bearbeta under
undersökningsprocessen benämns som primärdata (Eliasson, 2010). Primärdata är ny data
som främst samlats in genom intervjuer, observationer eller frågeformulär direkt från personer
eller grupper av personer. För att kunna klassificera data som primär måste den hämtas direkt
från den primära källan av forskaren. Insamlingen av primärdata ger forskaren en grad av
kontroll över de förhållanden som påverkar datas tillförlitlighet. Nackdelen med primärdata är
att det är en resurskrävande insamlingsprocess som i många fall är tidskrävande (Jacobsen,
2002).
Vår primärdata består av två delar. Främst har data samlats in genom besöksintervjuer med
fem olika företag inom inredningsbranschen, men även genom observation av hur företagen
använder sig av Facebook för att stärka sina varumärken. Anledningen till att vi valt två att
samla in primärdata på två olika sätt är för att få en triangulering av data samt öka studiens
validitet. En triangulering av data innebär att flera insamlingsmetoder kombineras i syfte att
motverka någon metods svaghet samt att ge ett mer trovärdigt resultat (Jacobsen, 2002). Stor
vikt har lagts vid urvalet av informanter för att säkerställa primärdatas tillförlitlighet.
3.6.2 Kvalitativa intervjuer
En kvalitativ intervju är ett samtal mellan forskare och informant med en struktur och ett
syfte. En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad och förutbestämd. En
strukturerad intervju har förbestämda frågor, vilket underlättar likhetsgranskningen av svaren.
Nackdelen med en strukturerad intervju är en begränsade flexibiliteten som kan göra att viktig
information faller bort. En ostrukturerad intervju har, i motsatts till en strukturerad, inga
förbestämda frågeformuleringar och är därför flexibel. Nackdelen med en ostrukturerad
intervju är att forskarens och informantens samspel kan bli avgörande för vilken information
forskaren får ut av intervjun (Johannesen & Tufte, 2003). Samspelet mellan forskaren och
informanten bildar en typ av tillförlitlighet som Patel och Davidson (2011) benämner
intervjuareffekten. Denna effekt kan ge utslag på resultatet på både ett negativt och ett positivt
sätt beroende på samspelets riktning. Vi använde oss av en delvis strukturerad intervju och
alla våra intervjuer utgick från samma guide. Vi är medvetna om att relationen mellan
forskare och informant påverkar den information intervjun genererar, och även att
informanten kan styra intervjun efter intresse och kunskap. Vi var noga med att informera
informanten om syftet med intervjun och även hur informationen kommer användas. Detta är
något som Patel och Davidson (2011) understryker som viktigt för en förbered intervju. Vi
valde att skicka ut intervjuguiden till informanterna innan intervjun, detta för att de skulle
kunna bilda sig en egen uppfattning om frågorna utan någon påverkan från oss. Enligt
Jacobsen (2002) kan forskarens framträdande och sätt att framföra frågor påverka
informantens svar, vilket kan undvikas genom att informanten fått se intervjuguiden.
Vi hade som ambition att följa upp samtliga intervjuer med informanterna för att få ett
godkännande av resultatet, samt undvika missförstånd och stärka reliabiliteten. Att spela in en
intervju kan enligt Jacobsen (2002) ha en negativ effekt på informationen som utges under
intervjun. Med detta i åtanke spelade vi ändå in intervjuerna för att inte missa någon viktig del
av informationen. Dessutom förde vi båda anteckningar under intervjuerna.
3.6.3 Utformning av intervjuguide
Vi har valt att konstruera ramen för vår intervjuguide efter huvudrubrikerna i vår teoretiska
referensram, se bilaga 1. Detta gör vi för att lättare kunna koppla informationen vi får ut under
intervjuerna till delarna i vår teoretiska referensram. En intervjuguide bör enligt Jacobsen
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(2002) utarbetas med valda teorier för att försäkra att få ytterligare information rätt saker.
Tanken är att intervjuguiden ska vara till hjälp för forskaren att komma ihåg vilka teorier som
används och därmed minska överflödig information. Forskaren behöver inte följa
intervjuguiden i den förutbestämda ordningen, utan kan hoppa mellan frågorna för att
intervjun ska flyta på ett smidigt sätt (Wideberg, 2002). Undersökningen kan ses som något
forskaren utreder med hjälp av frågor från ett visst perspektiv. Varje begrepp som ska
undersökas måste översättas till något mätbart, alltså att genomgå en operationalisering
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011). Vår intervjuguide är konstruerad så att följden på
frågorna följer teorins upplägg, då kan vi fördjupa oss i intervjuobjektets kunskap och
intressen. Vi var noga med att försöka leda intervjun och ta upp alla frågor på intervjuguiden,
då vi är medvetna om att informanten kan fastna i ett område. Det är viktigt att hitta en balans
mellan att styra intervjun och samtidigt vara lyhörd för åt vilken riktning intervjun går.
Genom att vara lyhörd och resonera vidare på informantens uttalanden kan forskaren
upptäcka nya teorier att undersöka (Wideberg, 2002).
3.6.4 Observation
För att stärka vår förståelse för hur fallföretagen använder sig av Facebook för att stärka
varumärket har observationer på varumärkessidan genomförts. Observationer är användbara
när det gäller att studera och samla information om beteenden i naturliga situationer.
Observationer är också ett bra medel att ta till för att komplettera redan insamlad information
(Patel & Davidson, 2011). Syftet med vår observation av varumärkessidorna är att bekräfta
den information som utlämnats vid intervjuerna. Observationerna blir på därmed relevanta för
studien och vi som forskare skapar oss en bredare kunskap om ämnet.
3.6.5 Sekundärdata
Sekundärdata är data som inte samlats in av forskaren själv och som ofta samlats in utifrån
andra utgångspunkter (Eliasson, 2010). Insamlingen av sekundärdata är ofta tidsbesparande
då data redan är insamlad (Jacobsen, 2002).
Problematik som forskaren kan möta är att det finns risk att forskaren blir bunden vid den
tidigare datainsamlingen, exempelvis kan det visa sig att variabler och begrepp som insamlats
som sekundärdata inte passar till den pågående undersökningen (Eliasson, 2010). Kritik har
även riktats mot sekundärdata då den sekundära datan ofta är insamlad i ett specifikt syfte
som kan skilja sig från forskarens studie. Sekundärdata kan i vissa fall även betraktas som
mindre trovärdig då det kan vara svårt att avgöra den ursprungliga källan till informationen
(Jacobsen, 2002).
Vi har samlat in sekundärdata genom vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur och
hemsidor. Då internet och sociala medier utvecklats i snabb takt de senaste åren har vi valt att
endast använda data från de senast fem åren för att få aktuell information. Vi har också valt att
använda oss av välkända varumärkesteorier och kombinerat dessa med ny information om hur
de används genom sociala medier.
3.6.6 Litteratursökning
För att arbeta fram vår teoretiska referensram och få en övergripande bild av vad som tidigare
studerats, granskade vi liknande studier. För att sedan börja insamlingen av sekundärdata tog
vi del av tidigare studiers referenslistor, vilket enligt Ejvegård (2009) bidrar till en god start
på en litteratursökning.
Efter att ha fått en klar bild och förståelse för ämnet började vi söka artiklar genom Högskolan
i Halmstads bibliotek som genomsöker flera databaser. De artiklar vi tagit del av kommer
främst från databaserna ProQuest och Emerald där våra främsta sökord var Facebook
branding, online branding, Facebook marketing, branding och Facebook.
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3.7 Analys av data
Vår analys följer strukturen som den teoretiska referensramen är uppbyggd efter för att
möjliggöra en strukturerad läsning. Analysen är uppdelad i två delar; den första delen består
av en inomfallsanalys och den andra delen av en mellanfallsanalys. I inomfallsanalysen
jämför vi vår insamlade empiri med vår teoretiska referensram och belyser likheter och
skillnader däremellan. Inomfallsanalysen är uppdelad efter varje fallföretag för en tydlig
läsning. I mellanfallsanalysen ställs det empiriska materialet från de fem fallföretagen mot
varandra för att utvinna likheter och skillnader mellan deras arbete med varumärkesbyggnad
på Facebook som kan styrkas av den teoretiska referensramen. För att underlätta vid
jämförelsen mellan fallföretagen, används med fördel en matris, vilket gör empirin lättare att
analysera (Yin, 2008). I vår analys har vi valt att använda oss av mellanfallsmodeller där det
empiriska materialet kategoriseras efter fallföretag för att ge en tydlig bild över likheter och
skillnader.

3.8 Källkritik
Källkritik beskrivs som en urvalsmetod för författaren. Författaren granskar och bedömer det
material som samlats in i skrivningsprocessen och sortera bort det som inte är bra. Syftet med
att vara källkritisk är att bestämma om informationen mäter det den säger sig göra, samt om
den är relevant för frågeställningen.
Vid sorteringsprocessen kan författaren utgå från fyra källkritiska kriterier på vilken typ av
material som ska innefattas. Dessa fyra kriterier beskrivs som:
 Samtidskrav, syftar till att empirin redovisas i nära anknytning till undersökningen.
Det innebär också att författaren undersöker i vilken mån svarsuppgifterna är riktigt
återspeglade.
 Tendenskritik, innebär att informanter tenderar att grunda sina svar på egna intressen i
frågan. Detta behöver inte vara till någon nackdel för författaren om denne är
medveten om respondentens intressen i frågan. Det finns då möjlighet att hitta två
informanter med olika intressen för att balansera resultatet.
 Beroendekritik, innebär att författaren kontrollerar om källorna är beroende av
varandra, exempelvis kan två intervjupersoner hämtat information från samma källa.
 Äkthet, innebär att författaren undersöker huruvida källan är den som den utger sig att
vara och syftar till att rätt teorier kopplas till rätt källor. (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 2011).
Dessa kriterier har tagits i beaktning vid informationssökningen för att öka teorins
tillförlitlighet. De kriterier vi haft på våra källor utöver de ovan nämnda, är att material med
anknytning till internet ska varit publicerade år 2010 eller senare. Detta för att förhindra
föråldrad information om det aktuella ämnet.

3.9 Validitet och reliabilitet
Vid en kvalitativ metodansats är det grundläggande att granska resultatets giltighet och
tillförlitlighet, resultatet måste uppfylla en del kriterier som begreppen validitet och reliabilitet
innefattar (Jacobsen, 2002). Wiedersheim-Paul och Eriksson (2011) definierar begreppet
validitet som mätinstruments förmåga att mäta det som instrumentet avser att mäta. Validitet
står också för att empirin ska vara giltig och relevant. Validiteten i empirin delas upp i intern
validitet och extern validitet. Intern validitet mäter i vilken mån vi faktiskt mäter det vi tror
oss mäta, detta för att empirin ska vara relevant för studien. Den externa validiteten omfattar i
vilken grad studiens resultat från ett begränsat ämne kan generaliseras och vara giltig även i
andra sammanhang. En kvalitativ studie har ofta som syfte att förstå och fördjupa begrepp och
fenomen, därför är den interna validiteten extra viktig i en kvalitativ studie (Jacobsen, 2002).
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Jacobsen (2002) beskriver två åtgärder som är viktiga för att säkerställa den interna
validiteten. Den första åtgärden innebär att kontrollera undersökningen och slutsatsen mot
andra studier, den andra är att vara kritisk vid granskning av resultat.
I vår studie har vi noga valt ut våra respondenter och genom att ta kontakt med företagen
genom Facebook fått kontakt direkt med ansvarig person. Detta gör att informationen som
lämnats ut på intervjuerna bedöms som relevant för undersökningen vilket bidrar till att stärka
den interna validiteten. Då vi valt att intervjua femföretag, ökar möjligheten att generalisera
resultatet och därmed stärka den externa validiteten. För att få ytterligare ökad validitet har vi
låtit intervjupersonerna tagit del av resultatet för säkerställande och godkännande. Vår
insamlade data triangulerades även genom att kontrollera intervjuerna med observationer och
på så sätt öka den interna giltigheten.
Reliabilitet är ett begrepp som innefattar krav som ställs på undersökningen, exempelvis att
mätinstrument ska ge stabila och tillförlitliga utslag (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2011).
Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten och trovärdigheten på
undersökningen. En studie uppnår reliabilitet då flera oberoende mätningar visar samma
resultat (Holme & Solvang, 1997). Detta är något vi tog i beaktning under undersökningarna,
men då informationen handlar om Facebook, som är öppet för allmänheten, tror vi ändå att
andra forskare skulle få samma resultat.
För att kontrollera en studies reliabilitet gäller det att kritiskt granska den insamlade data. Det
är också viktigt att vara medveten om hur olika faktorer i undersökningsprocessen påverkar
resultatet. Utöver detta är det även viktigt att den insamlade data behandlas och analyseras på
ett korrekt sätt för att säkerställa trovärdigheten (Jacobsen, 2002).
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4. Empiri
I empirin presenteras insamlad empirisk data. Fem fallföretag har intervjuats som alla är
verksamma inom inredningsbranschen. Kapitlet innefattar beskrivningar av fallföretagen och
informanterna samt resultatet av intervjuerna.
___________________________________________________________________________

4.1 Creations by Lis
Creations by Lis är en liten inredningsbutik i Helsingborg som startades av Liselott Marklund
i maj år 2009. Butiken öppnades till en följd av Marklunds passion för inredning och design
och kompletteras idag även av en webbutik. Företaget har endast en anställd, Marklund som
är ägare och grundare, och har enbart en butik i Helsingborg.
4.1.1 Marknadsföring på Facebook
Creations by Lis har marknadsfört sig genom Facebook sedan januari 2012 och har idag cirka
6000 följare. Anledningen till att varumärkessidan på Facebook startades var för att få
varumärket att synas mer. Facebook är en av de mest framgångsrika
marknadsföringskanalerna för att få sitt företag att synas och bestämde sig för att ge det ett
försök. Marklund har tidigare sett hur företag fått en stor spridning på sin marknadsföring via
Facebook och att marknadsföringen når ut till väldigt många människor, inte bara lokala
kunder. Tidigare har tidningsannonser används, men nackdelen med det är att annonsen
endast syns en begränsad tid, samt att en tidningsannons ofta är relativt lokal.
Marklund bär ansvaret att uppdatera sidan genom inlägg och har som mål att uppdatera med
nya inlägg tre gånger per dag. Det huvudsakliga syftet med varumärkessidan är att förmedla
budskap, ge inspiration och locka nya kunder till butiken. Syftet med marknadsföringen är att
öka varumärkeskännedomen bland kunderna och därför är det Facebook som Creations by Lis
främst använder sig av.
För att locka följare marknadsförs varumärkessidan via Marklunds två bloggar, via sociala
medier, i nyhetsbrev till befintliga kunder samt genom webbutiken. I bilaga 2 finns bild som
visar exempel hur Creations by Lis använder sin blogg och webbutiken som
marknadsföringskanal. En annan anledning till att följare upptäckt sidan är genom en sorts
WOM-kommunikation som sker mellan användarna på Facebook tackvare spridningen av
budskapet. Facebook utskiljer enligt Marklund från andra marknadsföringskanaler genom att
vara billigt och snabbt att starta, enkelt att sköta samt att inläggen är förändringsbara. Det är
även ett enkelt verktyg att nå ut till den målgrupp som intresserar företaget och utläsa olika
kunders behov. Facebook är som ett fantastiskt verktyg för att engagera och inspirera fler
potentiella kunder. Marklund betonar också vikten av att lägga ner mycket tid på sidan. Det är
inte bara att starta en sida, utan det krävs mycket tid, engagemang och redigering för att nå det
bästa resultatet.
4.1.2 Varumärkesbyggnad
För Creations by Lis har Facebook varit den marknadsföringskanal som än så länge stärkt
kundernas varumärkeskännedom mest. Detta på grund av att det är lätt att publicera bilder och
texter som visar de produkter och känslor som Creations by Lis vill förmedla. Förhoppningen
är att kunder som letar efter inredning i lantlig men ändå modern stil direkt ska tänka på
Creations by Lis, detta uppnås genom känslan som förmedlas i marknadsföringen.
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Kundernas lojalitet till Creations by Lis har stärkts genom Facebook. Det är något arbetas
aktivt med genom att exempelvis dela feedback från kunderna samt ge specialrabatter till
befintliga kunder för att få dem att återkomma. Det är viktigt att skapa en känsla av
samhörighet till sina kunder, vilket Facebook till stor del har bidragit till. Tanken bakom
arbetet för att stärka lojalitet bland kunderna är att en lojal kund ofta genererar fler och nya
lojala kunder genom positiv feedback.
Ytterligare en fördel med att använda Facebook är att kundens associationer till varumärket är
lättare att påverka. Det genomförs genom att försöka förmedla en känsla för personlig
inredning och ge inspiration till kunderna för att göra deras hem personliga och charmiga.
Även vikten av att hålla sitt mönster i marknadsföringen och inte marknadsföra saker som inte
kan kopplas till det som Creations by Lis står för betonas. Efter besök på webbutiken och
Marklunds bloggar kan det konstateras att tema på de olika sidorna är genomgående.
Creations by Lis genomför emellanåt tävlingar på varumärkessidan för att skapa engagemang
bland följarna och få fler att gilla sidan. Det är tävlingar som skapar mest engagemang bland
följarna, men även inlägg med exempelvis inspirationsbilder och frågor engagerar. För
Marklund är engagemang bland följarna positiv då gillamarkeringar, kommentarer och
delningar gör att budskapet sprids och generar i många fall nya följare.
4.1.3 Kommunikation
För Creations by Lis beskrivs Facebook som ett utmärkt kommunikationsverktyg och en
bidragande orsak är möjligheten till att föra kommunikation direkt med kunderna. En
traditionell tidningsannons och en annons i en tidning kan förmedla Creations by Lis åsikter,
men kundernas åsikter kan inte framföras. All kommunikation på Facebook leder även till att
varumärkessidan sprids vilket kan generera nya kunder. En annan aspekt på kommunikation
genom Facebook är att det är mer tillåtet att vara personlig i inläggen än vad det är i annan typ
av marknadsföring. Detta skapar en tydligare känsla av samhörighet mellan Marklund och
följarna och lärt känna en del av de aktiva följarna genom Facebook.

4.2 Soluppgången
Soluppgången är en inredningsbutik belägen på en gård tillsammans med 5 andra företag, en
bit utanför Viken. Butiken ägs och drivs av Yvette Lindell sedan starten 2009. Efter att ha gått
in i väggen ville inte Lindell återgå till bankbranschen, utan följde sitt intresse med inredning
och öppnade Soluppgången. Namnet Soluppgången ska symbolisera nystarten i Lindells liv.
Soluppgången drivs av Lindell själv med viss hjälp av dottern och har en fysisk butik med
kompletterande webbutik.
4.2.1 Marknadsföring på Facebook
Soluppgången har varit aktiva på Facebook sedan 2011 och har idag drygt 1500 följare. Efter
att ha introducerats för Facebook av sina barn insåg Lindell vikten av att finnas där för att
undvika att bli bortglömd. Målet är att publicera inlägg varje dag. Innehållet på inläggen kan
variera allt ifrån bilder på nya produkter vid leverans, inbjudningar till evenemang, tävlingar
och personliga hälsningar. Målgruppen som önskas nå genom Facebook är framförallt
kvinnor från 25 år, med eget hem och inkomst, upp till 65 år. Följare i det övre åldersspannet
är färre, men är bättre på att lämna kommentarer, medan yngre oftast gillar inläggen.
Syftet med att använda Facebook är att Soluppgångens varumärke ska synas i största möjliga
utsträckning. Användningen av Facebook tillsammans med webbutiken har lett till att
kundkretsen har vuxit ifrån besökare från Viken, Helsingborg och Höganäs till att kunna nå
kunder landet runt. Det finns många fördelar med marknadsföring på Facebook i jämförelse
22

med att annonser i tidningar. Tidigare har Soluppgången annonserats i diverse inrednings- och
veckotidningar, men på grund av höga kostnader och bristfälliga resultat används inte denna
marknadsföringskanal längre.
För att öka antalet följare på Soluppgångens sida anordnas tävlingar. Det läggs upp en bild på
en produkt från butiken som Facebookanvändare uppmanas att gilla och dela för att ha chans
att vinna produkten. En stor del som deltar i tävlingen gillar Soluppgången enbart för att
försöka vinna och efter tävlingens avslut slutar gilla sidan på Facebook. Detta är ingenting
som stör Lindell, eftersom alla som deltar i tävlingar hjälper till att skapa kvantitet. De första
gillamarkeringarna är svåra att få, sen rullar det på. Lindell arbetar även aktivt offline för att
öka antalet följare på Facebook genom att vara mer personliga och engagerade mot kunderna,
i butik och på mässor. Om Facebooksidan aktivt uppdateras med relevanta och spännande
inlägg samt fortsatta uppmaningar till kunderna, kommer Soluppgången få fler följare på
Facebook.
Något negativt med att finnas på Facebook har Lindell inte upplevt. Den enda begränsningen
är att alla potentiella kunder inte har Facebook. Negativa kommentarer från kunder är något
som skulle kategoriseras som en negativ upplevelse, detta är något som ännu inte inträffat.
Om det framkommer negativa kommentarer skulle de inte raderas, utan svaras på och försöka
vända det negativ till något positivt. Det är viktigt at kunna hålla en dialog med kunden.
Soluppgångens Facebooksida kan recenseras med stjärnmarkeringar på en skala från ett till
fem. Idag är det 15 personer som lämnat omdöme, varav 14 ger Soluppgången en femma i
betyg. Förhoppningen är att kunder ska dela med sig av positiva upplevelser och trevliga
minnen av Soluppgången eller produkter som inhandlats där, kanske till och med en bild på
hur bra kudden passade i soffan. Detta skulle kunna leda till att befintliga och potentiella
kunder talar väl om företaget, vilket anses viktigt. Trots att Soluppgångens webbutik har
bättre försäljning än den fysiska butiken är butiken viktig för Lindell. Att bara arbeta på ett
lager är inget som önskas, utan Lindell värdesätter den personliga kontakten med kunden
högt.
4.2.2 Varumärkesbyggnad
Facebook ökar kretsen av potentiella kunder, eftersom det möjliggör kontakt med hela landet.
Att öka varumärkeskännedomen är ingenting som händer över en natt, utan kräver mycket
arbete. Utan Facebook hade betydligt färre bortom nordvästra Skåne känt till Soluppgången.
Eftersom det inte kostar något, förutom arbetstid, att hålla Facebooksidan uppdaterad är det en
värdefull tillgång. Övrig marknadsföring på Facebook kostar visserligen inte mycket jämfört
med andra medier. Facebook ger möjlighet för snabba, enkla och många uppdateringar.
Många kunder har hittat Soluppgången genom Facebook.
För att stärka lojaliteten mellan kund och företag har Soluppgången en rabatt på webbutiken
för alla som följer dem på Facebook. I utbyte får Soluppgången många följare som leder till
större spridning av budskapet. Det bidrar till positivitet för båda parter. Att varumärket stärks
leder till att kundkretsen ökar. Konkurrensen bland inredningsbutiker är otroligt stor, vilket
försvårar för ett litet företag som Soluppgången. Det är viktigt att ta vara på kunder och
Soluppgången vill profilera sig som den personliga butiken. Mycket tid läggs på att skicka
med personlig hälsning i varje beställning, vilken skiljer Soluppgången från de större
konkurrenterna. Att positivt skvaller om butiken och arbetssättet skulle leda till fler kunder är
något som övertygar Lindell. En fördel med Facebook är att lojaliteten faktiskt kan mätas. Vid
annonsering är det omöjligt att avgöra hur många som har tagit del av annonsen samt hur stor
andel som leder till ett köp. Även på Facebook är det svårt att avgöra hur många som sett en
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annons, men minst antalet följare och förhoppningsvis vänner till följare. Genom rabattkoden
på webbutiken är det möjligt att se hur många kunder som framkommit genom Facebook.
För att kunden ska få en känsla av kvalitet är det av stor vikt med kommunikation. Kommer
en kund med en förfrågan via Facebook ska denne få snabbt svar. Kvalitet kan också ligga i
produkterna. Regelbundet läggs det ut bilder på högkvalitetsprodukter som är välkända för
kunderna. Budskapet Lindell vill förmedla genom Facebook är att Soluppgången är det lilla
företaget som betjänar kunden till 110 procent. Söker kunden något speciellt, utöver ordinarie
sortiment försöker Lindell ta hem det och visa att ingenting är omöjligt.
Soluppgången är inte en färgglad butik, utan säljer produkter av den lantliga stilen.
Facebooksidan och hemsidan måste spegla den genomgående stilen. Följare kan vara säkra på
att inte se bilder på en knallröd eller orange kudde, för det finns inte heller i sortimentet. Efter
besök i webbutiken kan det konstateras att Soluppgångens sortiment främst går i grå och
beigea nyanser. Hemsidan totaluppdateras för att gå hand i hand med övriga medier och
butiken. Tanken är att kunden inte ska uppleva förvåning vid besök i butiken efter att sett
bilder på Facebook. För att skapa och bibehålla den personliga imagen lägger Lindell upp bild
på sig själv, detta för att även den långväga kunden ska få en bild av personen bakom
Soluppgången. Lindell är noga med att endast lägga ut egentagna bilder, alternativt tydligt
hänvisa till inspirationsbilder, så kunden vet vad som kan förväntas vid besök.
Olika inlägg skapar olika grader av engagemang. Tävlingar är den typ av inlägg som
genererar mest gillamarkeringar och delningar. Många gillar endast sida för att delta i
tävlingar, men kommer aldrig lägga en order i webbutiken. Möjligheten finns att vänner till de
som gillar lägger en beställning istället. I bilaga 3 visas ett exempel på hur en av
Soluppgångens tävlingar har sett ut. Tävlingar kan få hundra gillamarkeringar direkt, men
Lindell upplever inte det som genuint engagemang eftersom det är lätt att gilla en bild.
Givetvis är det uppskattat med många som gillar inläggen även om kommentarer upplevs mer
genomtänkt, det är oftast personliga inlägg som generar flest kommentarer. Lindell upplever
en längre framskriden kundkontakt med kommentarer.
4.2.3 Kommunikation
Facebook ger möjlighet att sända ett större budskap. En annons i en tidning är endast en ruta
med en bild och en text. På Facebook finns möjligheten att skriva hur mycket och hur ofta
som önskas. Det är även ett snabbt media, budskapet kan sändas snabbt och kan ta emot
respons direkt. Ena dagen kan ett inlägg ha en viss inriktning och nästa dag en annan. Detta är
till fördel då inlägg kan anpassas för att passa olika kunder. Kundspannet är brett och därför
måste inläggen som görs på Facebook representera denna mix.
Lindell tycker att företag ska ha en Facebooksida, samtidigt som företaget ska vara medveten
om att det går inte att sluta. Det är enkelt att uppdatera med bilder och text, men som
småföretagare blir det ändå en stor del av arbetsdagen då det är viktigt att vara online för att
kunna ge respons på eventuella inlägg från kunder. Tvåvägskommunikationen som Facebook
ger möjlighet till är en viktig tillgång.
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4.3 Staken & Veken
Inne i centrala Helsingborg ligger den lilla inredningsbutiken Staken & Veken, som har
funnits i 14 år. Butiken har haft två ägare innan Margareta Carlquist köpte den för två och ett
halvt år sedan. Med köpet följde namnet, det befintliga sortimentet och lagersaldot. Carlquist
byggde tidigare bibliotek när favoritbutiken kom ut för försäljning. ”Hjärnan låg kvar i sängen
och läste tidningen när jag åkte in till butiken och började förhandla”, beskriver Carlquist.
Staken & Veken har utöver Carlquist en halvtidsanställd.
4.3.1 Marknadsföring på Facebook
Staken & Veken har funnits på Facebook sedan två år tillbaka och har lite drygt 100 följare.
Idag är det Carlquist som sköter sidan, men tiden är knapp och skulle därför önska ha en
anställd som sköter uppdateringen.
Att ta över en butik med etablerat namn och kundkrets är på många sätt en stor fördel. Trots
det uppstod till en början en oro bland kunderna tills de sett hur nya ägaren arbetar. Den oron
lade sig efter ganska exakt två år. De tidigare ägarna av Staken & Veken har inte använt sig
av varken hemsida eller Facebook i marknadsföringssyfte. Anledningen till att Staken &
Veken aktiverades online var att annonsering i tidningar är dyrt och räckvidden låg. På grund
av det höga priset annonserar Staken & Veken endast i gratistidningar, som Nöjesnytt. Att
använda Facebook ger företaget möjlighet att nå ut till fler människor till en relativt låg
kostnad.
Carlquist har varit sjukskriven i två månader med anledning av en operation och har därför
fram tills nu inte varit närvarande i butiken eller på Facebook. De vanligaste inläggen på
Staken & Vekens Facebooksida är bilder tagna i butiken. Facebook används på samma sätt
som Instagram9, bilder läggs upp med en kort tillhörande bildtext. Målet är att uppdatera med
inlägg en gång om dagen. Om det infaller en speciell händelse, som klubbdagar eller leverans
av nya produkter, brukar detta uppdateras på Facebook.
Staken & Veken använder Facebook för att nå ut till många människor samtidigt, men antal
följare är inte tillfredsställande. Önskan är att kunder ska lägga upp bilder på sina köp och
hänvisa köpet till Staken & Veken, därmed få en spridning till fler potentiella följare. För att
öka antalet följare har en grupp butiker kommit överrens om att gilla varandras Facebooksidor
i hopp om att få en snabb spridning. I avseende att få fler följare är det viktigt att ha en känsla
för vad som är unikt och vad som potentiellt kan bli populärt. Om någon unik produkt
kommer in till butiken läggs produkten ut på Facebook. Gillamarkeringar är lätt att samla,
menar Carlquist. Det är svårare att övertyga dem om att stanna och vara aktiva tillbaka. Målet
är att kunderna ska göra reklam för butiken genom att skriva om positiva köpupplevelser.
Något specifikt mål på antal följare finns inte för Staken & Veken, eftersom ingen uträkning
gjorts om hur antal följare kan omsättas till inkomst. Det är ingen garanti att följare på
Facebook kommer besöka butiken, än mindre att köp genomförs.
Något negativt med att marknadsföra Staken & Veken på Facebook har inte upplevts. Det kan
bero på att de tillfälligt är förhållandevis inaktiva på Facebook. Det enda skulle vara
kommentarer om associationer till namnet. Dessa kommentarer ignoreras. Trots att Facebook
öppnar möjligheter att nå många människor på kort tid, anser Carlquist att Facebook riktar sig
uteslutande till yngre publik. Detta upplevs som negativt då Staken & Vekens kundgrupp är
bred och har många kunder i åldrarna 50 och uppåt, som då inte nås via Facebook.
Kundgruppen är för bred för att enbart använda Facebook för marknadsföring.
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Instagram: Mobilapplikation där användarna kan publicera bilder med kort tillhörande text (Peltz, 2013).
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Att kunder talar väl om Staken & Veken på internet är viktigt. För att uppmana det läggs det
ut fina bilder på fina produkter. Om någon kund skulle få en dålig vara och skriver det på
Facebook skulle det kunna påverka Staken & Vekens rykte negativt. Om situationen skulle
uppstå är det viktigt att kontakta kunden i fråga offentligt. Står kommentaren om dåliga varan
på Facebook, skulle även svaret hamna på Facebook. Problemet ska lösas och kunden ska få
en ny vara. Det är viktigt att kunder och potentiella kunder ser att butiken tar kontakt och att
problemet löses. På så vis kan negativt prat om butiken på internet minskas och kontrolleras.
Någon webbutik finns inte på grund av för höga kostnader. Beställningar från långväga
kunder kan tas via mail och betalning via postförskott. Framöver planeras Staken & Veken bli
mer intensiv på Facebook. Även hemsidan ska göras om från grunden. Det närmsta halvåret
kommer att innebära stora förändringar för Staken & Veken angående marknadsföringen på
internet. För att lyckas måste vanan att använda Facebook infinna sig, menar Carlquist. På
samma sätt som mailen kollas varje morgon kan Facebook användas varje morgon.
4.3.2 Varumärkesbyggnad
Användandet av Facebook för att öka varumärkeskännedomen har stor utvecklingspotential
för Staken & Veken. Unikheten är ett viktigt signalement för Staken & Veken. Jakten på
leverantörer och produkter som ingen annan har är ständig. För att öka kännedomen hos
kunderna om detta genomförs genom att lägga ut bilder på Facebook och tidningsannonser.
Basen i butiken är ljus, vilket är en förbrukningsvara. Det är ljusen och lamporna som ska
driva resten av försäljningen och ljus kommer alltid att finnas i sortimentet, resten kommer
och går. Att en kund lägger ut bilder på olika varor och skriver att det är köpt hos Staken &
Veken är absolut bra, men högsta önskan är att kunder lägger upp bilder på brinnande ljus i
olika konstellationer, eftersom det är basvaran i butiken.
Användandet av Facebook för att skapa kundlojalitet, för Staken & Vekens räkning, är
undermåligt. Kunder kan skriva upp sig på en lista i butiken för att ta del av kundmail. Ibland
innefattar det rabatter mot uppvisande av mailet. Kunder utan mailet erhåller inte rabatten, då
det ska löna sig att finnas på maillistan. Detta system är ingenting som tillämpas på Facebook
ännu, men det kommer i framtiden. Kunder som frekvent besöker butiken känner ägaren igen
och kan vid stora köp erhålla rabatt.
Den upplevda kvaliteten inte kan påverkas genom marknadsföring. Att försöka höja den
upplevda kvaliteten är en sorts förljugenhet. Kvalitet är ju kvalitet. Att ha produkter av hög
kvalitet är viktigt för Carlquist, och det är inget som kan ändras genom Facebook.
Staken & Veken associeras med ljus, lampor, inredning och presenter. På Facebook läggs
endast bilder upp som visar sortimentet i butiken. Bilder som visar exempel på detta finnes i
bilaga 4. Butiken har som mest att göra på torsdagar, fredagar och lördagar då kunder ska på
middagsbjudningar och behöver presenter. Vissa produkter marknadsför sig själva när kunder
ser produkter hemma hos vänner, menar Carlquist. Imagen som Carlquist önskar att uppnå
med Staken och Veken är att vara unika, både i avseende i typ av varor och i antal exemplar
av varan. Köps en unik vara in, tas den endast hem i begränsat antal. Detta för att kunder som
lägger mycket pengar på en vara ska veta att den inte dyker upp hemma hos alla vänner och
grannar.
Den typ av inlägg som genererar mest engagemang bland kunderna är när de annonserar att
nya varumärken är intagna till sortimentet. Nu nyligen tillkom ett varumärke som heter Oscar
& Clothilde. Engagemanget visar sig framförallt i gillamarkeringar, inte särskilt mycket
kommentarer. Att ha tävlingar via Facebook är ingenting som imponerar Carlquist och är inte
heller någonting som används för Staken & Vekens räkning.
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4.3.3 Kommunikation
Fördelarna med att använda Facebook i marknadsföringssyfte är att en större mängd
människor kan nås, på kortare tid, till en lägre kostnad än traditionella
kommunikationsmedier. Den enda egentliga kostnaden för att upprätthålla en aktiv
Facebooksida är arbetstiden. Däremot nås endast en ung publik, menar Carlquist. Eftersom
Staken & Vekens främsta kundgrupp är 50 och uppåt når traditionella
marknadsföringskanaler, som tidningar, främsta kundgruppen bättre. Eftersom kunderna är
spridda åldersmässigt är det bra att finnas både online och offline.

4.4. Blickfång
Blickfång är en mindre inredningsbutik i centrala Helsingborg. Butiken öppnades 2002 av
Jeanett Ahrendtsen Blom och har idag två heltidsanställda och en deltidsanställd i den enda
butiken. För ungefär fem år sedan öppnades en kompletterande webbutik efter påtryckningar
från långväga kunder. Blickfång vill erbjuda sina kunder lite annorlunda inredningsdetaljer till
ett bra pris och har under alla år haft ett liknande sortiment.
4.4.1 Marknadsföring på Facebook
Blickfång har marknadsfört sig genom Facebook sedan början av 2012 med syftet att
marknadsföra nyheter, erbjudanden och varor som återfinns i lager. Anledningen till att en
Facebooksida startades var för att alla andra använde sig av Facebook och att det var betydligt
billigare än att till exempel annonsera i tidningar. I början gav Facebook otroliga resultat och
redan första året fick Blickfång 4000 följare, idag har de cirka 6800. Målet är att sidan ska
uppdateras med inlägg minst en gång i veckan för att ha någon mening, vilket Ahrendtsen
Blom varken hade tid eller vilja att utföra. Sidan har nästan lagts ner flera gånger då tiden som
krävs för att driva sidan och behålla följare inte längre finns. Ahrendtsen Bloms son, som idag
driver sidan, blev räddningen och sidan uppdateras idag minst en gång i veckan, beroende på
hur mycket som händer i butiken och hur mycket nya produkter som tas in. Syftet med sidan
idag är inte längre att locka nya kunder till butiken, utan är istället enbart för att locka kunder
till webbutiken och därför är marknadsföringen mer nationellt riktad än tidigare. Bilaga 5 ger
en insyn hur Blickfångs webbutik ser ut. Kunder som kommer till butiken är de kunder som
handlat på Blickfång i alla år och därför läggs fokus istället på att marknadsföra webbutiken
genom Facebook.
För att få användare att gilla Blickfångs sida på Facebook genomfördes i början en del
tävlingar, vilket ledde till att många upptäckte sidan. Utöver det har följarna upptäckt sidan
genom WOM, det vill säga att följarna börjat gilla sidan för att deras vänner och bekanta
berättat om den. Det är viktigt att kunden får en bra upplevelse av sidan och att de berättar det
vidare till omgivningen. Något som ses mycket positivt är all den feedback som kunderna ger
tillbaka genom Facebooksidan, det har hjälpt till att förstå vad kunderna vill ha och inte ha.
4.4.2 Varumärkesbyggnad
Att öka varumärkeskännedomen genom Facebook är inget som Blickfång längre arbetar aktivt
med, men trots det upptäcker fortfarande en del nya kunder Blickfång genom Facebook. Även
om det är många som gillar sidan, är det inte lika många som blir nya kunder och har istället
börjat koncentrera sig på sökoptimering genom Google när det gäller att påverka
varumärkeskännedomen. Det sker snabba förändringar på internet och antyder att den bästa
tiden på Facebook är förbi och därför börjat se sig omkring efter nya marknadsföringskanaler.
Det enorma resultat som var i början av tiden på Facebook, fås idag genom andra kanaler. Att
driva en Facebooksida kräver enormt mycket jobb och anledningen till att jakten på andra
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marknadsföringskanaler startade är att det är för mycket jobb för ett för litet resultat. Allt har
sin tid och att Facebooksidan har genererat många nya kunder och mycket publicitet i början
men att resultatet avtagit på senare år.
För Blickfång har Facebook varit till stor hjälp för att stärka lojaliteten bland kunderna. Nya
kunder går in och läser tidigare kunders recensioner och får därigenom ett positivt intryck.
Redan befintliga kunder värdesätts genom exempelvis rabatt på ”veckans vara” samt erhåller
rabatt genom att gilla sidan på Facebook. Kunderna som besöker den fysiska butiken är redan
lojala, även här läggs mer energi på att påverka kunder som handlar i webbutiken.
Den upplevda kvaliteten påverkas helhetsuppfattningen. Produkternas kvalitet är inte något
som kan påverkas genom Facebook i någon större utsträckning. Skulle en kund vara väldigt
nöjd eller missnöjd med en produkts kvalité och skriver om det på Facebook kan det påverka
andra konsumenter. Hur kunderna blir bemötta kan även spela in i helhetsintrycket. På
internet finns en utsträckning av bedrägeri, Ahrendtsen Blom menar att Facebook kan
användas för att öka kundens känsla för säkerhet.
Meningen med marknadsföring på Facebook är att få kunderna att skapa associationer till
Blickfång. De associationer som inläggen försöker förmedla är fokuserade på diskreta färger,
prydnadsfigurer samt konstgjorda blommor och det är just den bilden som Ahrendtsen Blom
vill att konsumenterna ska ha av Blickfång. En annan association som är viktig att framföra är
de bra priserna, detta då Blickfång vill kunna förmedla ett annorlunda hem till bra priser. Det
är viktigt att tänka på helhetsbilden vid skapandet av associationer. De inlägg som överlägset
skapar mest engagemang är tävlingar. En del tävlingar har genererat över 100 delningar och
upptill 200 kommentarer, vilket skapar en enorm spridning. Det huvudsakliga syftet med
tävlingar är inte i första hand att få fler följare utan främst för att få fler att handla i
webbutiken. Även bilder på nya produkter uppskattas av följarna, men då är det främst
gillamarkeringar som ökar i antal. Vid starten av Facebooksidan var även inspirationsbilder
något som skapade engagemang, men på grund av tidsbrist är det inget som förekommer
längre.
4.4.3 Kommunikation
För Blickfång har kommunikationen via Facebook urskilt sig från andra
marknadsföringskanaler genom att det är mycket billigare och når ut till väldigt många. En
annan fördel som Facebook besitter är att inläggen finns kvar, annonser i exempelvis
tidningar kostar inte bara mycket pengar utan syns oftast även bara en dag. Facebook ger
också en bild över hur många som sett budskapet, vilket är svårt att veta vid annan typ av
annonsering. Förevigandet av budskap behöver inte vara till en fördel, det är viktigt att tänka
igenom budskapen som kommuniceras då de kan påverka associationer och image som
kopplas till företaget. Kommunikationen genom Facebook har som syfte att generera nya
kunder till webbutiken och stärka lojaliteten bland de befintliga kunderna.
En svårighet med att kommunicera genom Facebook är att lyckas anpassa budskapet att det
tilltalar att olika typer av målgrupper. Blickfångs följare på Facebook kan vara allt från tjejer i
tonåren till äldre damer, och på senare tid även en del män. Det även viktigt att inte bli för
personlig i sina budskap, därför undviks att ställa frågor till följarna och försöker istället vara
neutral i budskapen.
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4.5 Bossons
Bossons grundades 2012 och är ett inredningsföretag med ett flertal butiker runt om i Skåne.
Företaget har idag 16 anställda och har utökat verksamheten med en bistro, en webbutik och
en outlet. Bossons butik i Helsingborg är unik då den innehåller en bistroavdelning och det
anordnas evenemang inne i butiken. Intervjuer genomfördes med Jenny Hallberg, som är
bistro- och evenemangsansvarig i Helsingborg vilket innebär att hon håller i vin- och
ölprovningar, kundkvällar, afterwork och andra evenemang samt med Jessica Roos,
affärsutvecklare för hela Bossons.
4.5.1 Marknadsföring på Facebook
Bossons har använt sig av Facebook till en viss del sedan 2010, men det var inte förrän Roos
började arbeta i företaget september 2013 som marknadsföringen drog igång det ordentligt.
Från början hade varje butik sin egen sida, men i mars 2014 slogs sidorna ihop till en
gemensam sida och har idag drygt 1000 följare. Denna sida går nu under namnet Bossons.se
och rymmer information om hela företaget och alla butiker. Varje butik har en person som
ansvarar för uppdateringen sidan och tiden är fördelad att varje butik har varsin dag i veckan.
Detta är inget som måste hållas utan händer något speciellt i någon av butikerna får de
uppdatera sidan även om det inte är deras dag. Målet är att sidan ska uppdateras minst tre
gånger per dag, men för att marknadsföra den nya sidan har uppdateringarna den senaste
månaden varit betydligt fler än så.
Anledningen till att Bossons började använda sig av Facebook var för att det är ett bra sätt att
marknadsföra sig på till en liten kostnad. Dessutom krävs det relativt lite arbete för att nå ut
till en stor grupp människor. Syftet med Facebooksidan är att få Bossons att synas.
Målet är att budskapet ska nå ut till så många som möjligt genom att det delas av följarna.
Roos lyfter fram Facebook som en bra marknadsföringskanal och menar att det är på
Facebook folk sitter när de inte har något annat att göra. För att få kunderna att följa Bossons
på Facebook informerar de kunderna inne i butiken att gilla och dela inlägg på sidan. Varje
butik har även en skylt på dörren in till butiken som uppmanar kunderna att gilla Bossons
Facebooksida. En annan faktor som bidrar till att människor upptäcker Bossons sida är genom
personalen. Hallberg berättar att alla inom företaget delar inläggen på deras privata
Facebooksidor, vilket gör att deras vänner ser inläggen och de i sin tur delar vidare. Detta
genomfördes främst när de enskilda sidorna stängdes ner för att få med sig följare till den nya
sidan. Bossons har inte upplevt några negativa sidor med Facebook, utan all reklam ses som
bra reklam och därmed är Facebooks tillgänglighet och synlighet en fördel. De personer som
inte gillar företaget följer helt enkelt inte heller dem via Facebook och därmed minskar antalet
dåliga kommentarer. Strategin med marknadsföringen är att vara aggressiv, vilket innebär att
många inlägg ska publiceras på kort tid för att vara säker på att Bossons syns. Ibland kan det
leda till att folk slutar följa sidan när de anser att det blir för tjatigt. Det ses inte som någon
nackdel utan snarare som att om en hoppar av kanske det tillkommer tio nya följare till följd
av de många inläggen.
Facebook den marknadsföringskanal som i nuläget passar Bossons bäst och andra
marknadsföringskanaler används sällan. Anledningen till detta är att marknadsföringen riktas
direkt till konsumenterna och når ut till många snabbt. Då och då annonserar de i lokala
tidningar, men för att ingen ska missa budskapet publiceras annonsen även på Facebooksidan.
Feedback på annonsen via Facebook leder till spridning, vilket inte feedbacken på
tidningsannonsen gör i samma utsträckning. Hallberg tror också att Facebook främjar
konsumenternas WOM-kommunikation då en kund som har varit i butiken kan berättar vidare
det till andra samt skriva om det på Facebooksidan. Uppfattningen är att människor lyssnar
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bättre på andra människor än vad de gör på vanlig reklam. Tanken med budskapen är att få
konsumenterna att börja prata om Bossons och att fler får kännedom för företaget och gillar
varumärkessidan. Facebook kan hjälpa till att forma konsumenternas uppfattningar om
Bossons positivt om rätt saker marknadsförs.
4.5.2 Varumärkesbyggnad
För Bossons är det viktigt att synas regelbundet för att öka varumärkeskännedomen bland
konsumenterna. Det är viktigt att visa vad butikerna har att erbjuda för att få kunderna att
känna till utbudet och veta vad de kan förvänta sig av företaget. Det bidrar till att kunna
utskilja sig från konkurrenterna, den största möjligheten för Bossons att lyckas med detta är
att marknadsföra sig och synas på Facebook. För att öka kännedomen bland konsumenterna
köper de då och då annonsplatser på Facebook för att öka synligheten. Annonserna är ett bra
komplement till varumärkessidan och företaget kan själv välja när och hur länge annonsen ska
synas. Facebook har förmågan att sprida budskapen och få det att synas för många fler än vad
en annons i en tidning kan åstadkomma.
Vad för typ av inlägg som läggs ut varierar med de olika delarna i företaget. Inredningsdelen
lägger ofta ut bilder på nya och populära varor från olika leverantörer för att visa bredden på
sortimentet medan bistrodelen ofta lägger ut information om kommande evenemang och
erbjudanden. Hallberg och Roos tror att många nya kunder upptäckt Bossons genom
Facebook och berättar att folk kommit in i butiken och sagt att de hört och läst om bistrons
populära räkmackor. Det har både kommit in kunder som läst om dem på Facebook, men
också kunder som hört det från tidigare kunder. Även om bistron inte är Bossons
huvudsakliga kärnverksamhet lockar det kunder till butiken, vilket alltid är positivt. Det är
viktigt med ett bra rykte bland konsumenterna och i den mån det går försöker Bossons göra
alla nöjda.
Att stärka lojaliteten bland kunderna är något som det arbetas aktivt med. Detta görs genom
att alltid erbjuda ett unikt sortiment och ha ett koncept som ingen annan har. Det konceptet
innefattar huvudsakligen en inredningsbutik med prisvärda varor, men som också erbjuder
event i butiken såsom vin- och ölprovningar. Tillgången till bistron tros gör att fler överväger
att handla hos Bossons då det finns mer än bara inredning. För att kunderna ska vara lojala
behöver de få en positiv upplevelse, både via butikerna och via Facebook. Butikerna försöker
vara utformade i olika och unika miljöer för att göra shoppingupplevelsen speciell. På
Facebooksidan har Bossons inte ännu publicerat någon rabattkod som följarna kan utnyttja,
men alla erbjudanden som finns i de olika butikerna marknadsförs genom Facebook. Det är
viktigt att tänka på kundernas upplevelser för att stärka lojaliteten och den största delen av det
ligger i butiken.
Kundernas upplevda kvalitet anser Hallberg och Roos bygger på olika delar av företaget.
Genom att bygga på marknadsföringen med flera bitar och påverka upplevelsen via Facebook
påverkas den upplevda kvaliteten. Ett inlägg behöver inte bara innehålla text utan även länkar,
bilder och referenser. Allt detta kan påverka kundernas uppfattning kring Bossons kvalitet.
Då Bossons bytte namn på Facebook i början av 2014 och numera samlar alla delar i företaget
under samma namn, Bossons.se, är det viktigt att försöka få kunderna att ha samma
associationer till det nya namnet. Precis vid namnbytet marknadsfördes den nya sidan en gång
i timmen på för att följarna skulle uppfatta att det var samma företag som tidigare. För att
stärka associationerna förmedlas olika typer av marknadsföringsbudskap med syftet att synas.
De associationerna som Bossons vill stå för är att de är professionella, har en bred bas av
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inredningsartiklar, är duktiga på vad de gör och framförallt erhåller allt detta till bra priser. En
annan association de vill förknippas med är mångsidighet. Därför läggs det upp många olika
typer av inlägg och bilder för att visa bredden på sortimentet. En viss typ av bilder som anses
vara framgångsrikt att lägga upp är bilder på evenemang i butiken. Bilderna kan innehålla
privatpersoner som efter eventet går in och kommenterar bilden om den positiva upplevelsen.
På så sätt sprids bilden och informationen om att det även förekommer event i butiken, vilket
lockar nya kunder. Bilderna blir mer levande på det sättet än att bara lägga ut en bild på en
soffa. Det kan ses som en typ av WOM då informationen kommer från befintliga kunder,
vilket bidrar till att konsumenter är mer mottagliga för den typen av marknadsföring.
De inlägg som skapar mest engagemang på sidan är tävlingar. Inlägg som följarna uppmanas
att dela är de som är mest värdefulla för Bossons. Tävlingar där följarna ska gilla och dela
exempelvis en bild är de inlägg som är mest populära då det inte krävs särskilt mycket av
följaren. Förra vintern genomfördes en julkalender, som gav resultat i butiken, men
resulterade i det motsatta på Facebooksidan. Anledningen till det var att det krävdes mer från
följarna än att bara gilla och dela ett inlägg för att vinna, de var tvungna att komma in i
butiken för att delta. Därmed framgick det att tävlingar som riktar sig till följarna på sidan är
mer populära än de som riktar sig till kunder i butiken. Just nu genomför Bossons en mycket
populär tävling i samarbete med Läkerol där vinnaren får en väska fylld med Läkerol.
Samarbeten mellan företag uppskattas av följarna då företagen kan dra nytta av varandras
följare och synas ännu mer. Även om tävlingar är det mest populära är det viktigt att kolla upp
vad det är för typ av regler som gäller vid tävlingar, då reglerna de senaste åren skärpts. Andra
inlägg som skapar engagemang är bilder på olika produkter och nyheter. Även inlägg som
informerar om kommande evenemang skapar engagemang bland följarna. Engagemanget är
viktigt för att få folk att prata om Bossons och sprida marknadsföringsbudskapet till ännu fler
och eftersom följarna själva tar initiativet att sprida vidare budskapet till sina vänner känns det
mer trovärdigt än om det kommer direkt från företaget.
4.5.3 Kommunikation
För Bossons skiljer sig kommunikationen på Facebook inte särskilt mycket från
kommunikation i andra medier när det gäller hur det ska formuleras. Det är viktigt att alltid
tänka på vad som skrivs samt till vem budskapet är riktat. Det är som i all marknadsföring
grundläggande att noga kolla igenom språket och tänka på att budskap kan uppfattas olika av
olika människor. Att kommunicera med sina kunder är en av de viktigaste bitarna i
marknadsföringen för Bossons vilket Facebook öppnat upp helt nya möjligheter till. Att det
nu är möjligt att kommunicera offentligt gör att företaget syns ännu mer, vilket är Bossons
mål med marknadsföringen på Facebook. Roos säger att det är viktigt att vara professionell i
sin kommunikation, men samtidigt våga sticka ut från mängden då hon menar att det är då
företaget syns. Hallberg tycker istället att det är viktigt att inläggen innehåller lite humor eller
i alla fall är roliga att läsa. Tråkiga inlägg med bara text och pris är inte någon bra
marknadsföring och i den mån det går försöker Hallberg få in lite roliga aspekter för att
tillfredsställa följarna. Även om marknadsföringen ska vara underhållande är det fortfarande
viktigt att tänka på språket, budskapet måste vara något som företaget kan stå för. En skillnad
i kommunikationen som uppfattats är att det går snabbare att få respons på budskapet från
mottagaren via Facebook. Det är därför extra viktigt att kontrollera inläggen som publiceras
via Facebook då det som skrivs på internet förevigas och alltid kommer kunna kopplas till
Bossons.
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5. Analys
Detta kapitel inleds med en inomfallsanalys där empirin jämförs med den teoretiska
referensramen för att utläsa likheter och skillnader. Därefter följer en mellanfallsanalys där
fallföretagen ställs mot varandra med syfte att belysa likheter och skillnader.
___________________________________________________________________________

5.1 Inomfallsanalys
5.1.1 Creations by Lis
5.1.1.1 Marknadsföring på Facebook
Målet med viral marknadsföring genom Facebook är för många företag att få
marknadsföringen att synas och spridas till många konsumenter (Fill, 2009). Facebook
främjar detta genom att reklambudskap passerar från kund till kund till följd av användarnas
engagemang (Bissel & Shen, 2013). Anledningen till att Creations by Lis använder Facebook
som marknadsföringskanal är just för att synas. Ett inlägg som publiceras på varumärkessidan
gillas, kommenteras och delas vilket gör att fler upptäcker sidan. Creations by Lis har tidigare
annonserat via lokala tidningar, Marklund menar dock att den bredd som Facebook erbjuder
är unik. Fördelar som framförts för Facebook innehåller möjligheten till att kommunicera
globalt och sätter inga lokal gränser för marknadsföringsbudskapen (Michahelles & Pletikosa
Cvijikj, 2013).
Spridningen av budskapet mellan användarna på Facebook kan betraktas som en typ av
internetbaserat WOM. Engagemang bland konsumenter gör att budskapet syns i nyhetsflödet i
olika personers nätverk och spridningen bidrar till att varumärkeskännedomen stärks
(Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). Konsumenter uppfattar inte WOM som lika
kommersiellt som exempelvis en annons, vilket gör budskapet mer mottagligt och trovärdigt
(Fill, 2009). För Creations by Lis del har WOM varit en bidragande faktor till att sidan blivit
så stor som den är idag. Tackvare spridningen av inläggen nås många av Marklunds
marknadsföringsbudskap och tror att många av följarna har upptäckt sidan genom att de hört
något bra om företaget.
För Creations by Lis skiljer sig Facebook från traditionella marknadsföringskanaler genom att
vara billigt, enkelt och snabbt att starta och sköta. En annan fördel är att budskapet är
förändringsbart. Facebook har öppnat upp nya möjligheter för framförallt lite mindre företag
som inte har någon större budget för marknadsföring. Anledningen är att det är billigt och
snabbt att komma igång och det behövs inga specialister för att sköta sidan (Strategic
Direction, 2013). Marklund fortsätter att beskriva Facebook som ett utmärkt verktyg för att
engagera och inspirera kunder, men betonar samtidigt att det krävs en hel del tid och arbete
för att sidan ska hållas i toppform. Tidsaspekten är något som Sköld (2011) tar upp som viktig
att tänka på. Det är inte bara att starta upp en varumärkessida utan det krävs mycket arbete för
att nå resultat.
5.1.1.2 Varumärkesbyggnad
Varumärkeskännedomen bestäms bland annat av vilken grad ett varumärke är kopplat till rätt
typ av produkter (Kapferer, 2012) samt konsumentens förmåga att identifiera varumärket
under olika förhållanden (Aaker, 2010). Varumärkeskännedomen är en viktig del att stärka
genom marknadsföring då konsumenter visat sig vilja köpa produkter av valkända
varumärken (Dennhardt et al., 2013). För Creations by Lis har Facebook varit den
marknadsföringskanal som hjälpt att stärka varumärkeskännedomen mest. Genom att
publicera bilder och texter som på ett tydligt sätt stämmer överens med Creations by Lis
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visioner, är förhoppningen att kunderna ska få en klar bild över de produkter som Creations
by Lis har att erbjuda. Budskap förmedlat genom Facebook är lätta för konsumenten att ta åt
sig och det är relativ enkelt för företag att skapa en tydlig känsla för varumärket därigenom
(Delo, 2012).
På Creations by Lis sida arbetas det aktivt för att stärka kundernas lojalitet genom att dela
med sig av feedback och ge specialerbjudanden till följarna. Kundernas lojalitet handlar om i
vilken grad kunden prefererar ett visst varumärke framför ett annat, vilket kan vara avgörande
vid ett köpbeslut. Genom att erbjuda attraktiva produkter som tillfredsställer kundernas behov
skapas en bred bas av lojala kunder vilket är viktigt för företag (Melin, 2006). En
varumärkessida på Facebook har visat sig stärka lojaliteten om en känsla av samhörighet till
varumärket infinner sig bland följarna (Aaker, 2006). Creations by Lis strävar efter att skapa
en känsla av samhörighet till sina kunder för att få dem att känna sig behövda och därmed
skapa lojalitet. Marklund anser att en lojal kund pratar väl om företaget, vilket i sin tur kan
generera nya kunder. Detta är något som även Aaker (2010) framför då det är mer
kostnadseffektivt att skapa lojalitet bland befintliga kunder än att attrahera nya.
Associationerna som en konsument har till ett varumärke bestäms av de tankar och
uppfattningar som konsumenten har om företag. De associationer som företaget vill att
konsumenterna ska ha till varumärket är viktigt att beakta vid olika marknadsföringsbeslut
(Keller et al., 2008). För Marklund har Facebook underlättat påverkandet av kundens
associationer. Detta genom att lätt kunna skapa en tydlig känsla för marknadsföringen genom
bilder och olika inlägg. Marklund betonar vikten av att ha en tydlig bild av vad som förmedlas
så att allt kan representeras av och kopplas till Creations by Lis. All typ av marknadsföring
ger varumärket en mening för konsumenterna vilket gör att det blir en viktig del i
varumärkesidentiteten (Doyle & Stern, 2006). Associationerna som kopplas till varumärket
kan bli en konkurrensfördel då de i många fall är svårare för konkurrenter att kopiera än vad
en produkt är (Aaker, 2010). Marklund är därför mycket noga med vilken känsla hon
förmedlar genom marknadsföring på Facebook. Då en produkt som marknadsförs via internet
saknar möjligheten att låta konsumenten känna på och prova produkten gör det att det blir
svårt för konsumenten att skaffa sig en uppfattning (Fill, 2009). Därför är det viktigt att
genom en varierad marknadsföring försöka bygga positiva associationer (Yan, 2011).
För att skapa engagemang bland sina följare anordnar Marklund tävlingar på Creations by Lis
Facebooksida. Engagemang är viktigt då en gillamarkering, kommentar eller delning gör att
budskapet sprids och det kan leda till nya följare (Marklund). Syftet med att skapa
engagemang på Facebook är för att bygga upp en delaktighet bland följarna samt att få en
bättre spridning av sidan (Dennhardt et al., 2013). Produktbilder, information samt aktuella
inlägg är det som enligt Malhotra et al. (2013) är bra att publicera för att skapa engagemang.
Marklund publicerar inte mycket produktbilder utan anser att det är inspirationsbilder och
inlägg som innehåller någon typ av fråga som engagerar hennes följare mest.
5.1.1.3 Kommunikation
Facebook erbjuder företagen möjligheten att föra en tvåvägskommunikation med sina kunder
direkt över internet (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Detta skapar en delaktighet bland
konsumenterna och har visat sig främja kommunikationen konsumenterna för med varandra
om företaget (Goissieaux & Moran, 2010). Fördelen med Facebook som
kommunikationsverktyg är enligt Marklund möjligheten till att föra en kommunikation direkt
med kunden. All kommunikation som sker på Facebook gör att budskapet sprids ytterligare.
En annan fördel kommunikationen på Facebook besitter är att det känns mer tillåtet att vara
personlig i marknadsföringen än vad det gör i exempelvis en tidningsannons, anser Marklund.
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Marknadsföringen på Facebook möjliggör för företag att anpassa budskapen till en mer
personlig nivå anpassat efter följarna, än vad de traditionella kommunikationsmetoderna gör
(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Då inläggen på Creations by Lis sida ofta präglas av en
personlig känsla gör det att det lättare skapar en samhörighet mellan Marklund och hennes
kunder. Genom att ska en känsla av samhörighet och uppmuntra till kommunikation kan
företag skapa och bibehålla konkurrensfördelar (Yan, 2011).
5.1.2 Soluppgången
5.1.2.1 Marknadsföring på Facebook
Enligt Liljander et. al. (2012) använder sig allt fler företag av Facebook i kommersiellt syfte
för att skapa och bygga relationer med kunder och stärka varumärket. Syftet till att
Soluppgången är aktiva på Facebook är att varumärket ska synas och skapa en större räckvidd
till kunder. Via Facebook, med webbutiken som komplement, har Soluppgången möjlighet att
sälja till hela Sverige. Alla inlägg ett företag gör på sin sida hamnar på följarens nyhetsflöde.
Genom att engagera konsumenter att trycka på gillaknappen samt dela företagets inlägg på sin
egen profil, sprids inlägget. (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). Soluppgångens
tillvägagångssätt för att åta sig uppmärksamhet är främst genom att anordna tävlingar, då
deltagarna uppmanas att följa, gilla och dela en bild på varan som tävlas ut. Tävlingarna
skapar stort engagemang bland kunderna och leder till ökat antal följare. Att det sedan är vissa
som slutar följa efter tävlingen är ingenting Lindell på Soluppgången störst av, då de ändå
hjälpt till att sprida budskapet. Spridningen som Soluppgången vill uppnå kan liknas med
viral marketing, internetbaserad WOM (Fill, 2009). Även offline arbetar Lindell med att
försöka öka antalet följare genom att uppmana kunder i butiken och på mässor att följa
Soluppgången på Facebook. Detta är enligt Malhotra et al. (2013) ett mycket effektivt
arbetssätt.
Michahelles och Pletikosa Cvijikj (2013) menar att marknadsföring på Facebook ska vara ett
komplement till den traditionella marknadsföringen, inte ett substitut. Soluppgången använde
sig tidigare av annonsering i olika tidningar för att nå ut till kunder. Efter att konstaterat
ineffektiviteten med det har detta upphört. Soluppgångens marknadsföring sker nästan
uteslutande på Facebook idag på grund av den låga kostnaden och räckvidden. Utan Facebook
är Lindell rädd att Soluppgången ska bli bortglömt. En begränsning med att utesluta andra
marknadsföringskanaler är att de utan Facebook inte nås. Detta kan vara en anledning till att
Michahelles och Pletikosa Cvijikj (2013) är skeptiska till att endast använda Facebook som
kanal.
Lindells mål är att Soluppgångens sida ska uppdateras en gång om dagen. Efter observation
av sidan kan konstateras att sidan uppdateras näst intill varje dag butiken har öppet. En
utmaning inom SMM är formuleringen av inläggets budskap och att företaget väger av antalet
inlägg så följarna inte upplever dem som störande (Kaplan & Haenlein, 2011). Uppdateringar
allt för ofta är något som användare skulle kunna uppfatta som störande och då tröttna på att
följa företaget. Soluppgångens försöker variera inläggens innehåll mellan produktbilder,
tävlingar och personliga hälsningar. En av fördelarna med Facebook som
marknadsföringskanal är att det kan användas för att kommunicera och insamla feedback,
detta för att förstå kundernas behov (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). Soluppgången
använder sig av ett recensionssystem på Facebook, där kunderna kan dela med sig om sin
upplevelse. Lindell önskar att kunderna ska skriva kommentarer på sidan om hur bra
Soluppgången är. Det kan kopplas ihop med att WOM enligt Fill (2009) anses vara mer
tillförlitligt då kommentarerna kommer från konsumenter och inte är fabricerade av företaget.
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Eftersom företaget inte kan kontrollera vad som sägs om företaget och produkterna kan både
positiva och negativa tycken finnas i omlopp (Dennhardt et al. 2013). Dock kan företagen se
till att belysa de positiva egenskaperna med sitt företag (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Enligt Lindell är det viktigt att det arbetas med detta både online genom relevanta och
spännande inlägg samt offline genom bra service och bra produkter. Skulle negativ
kommentarer figurera önskar Lindell svara på dem så att de associationerna inte ska spridas
på internet. Att kunna hålla en dialog med kunden är viktigt anser Lindell. Marknadsföring
genom Facebook har öppnat upp möjligheten till enklare tvåvägskommunikation mellan
företaget och kunden (Delo, 2012).
5.1.2.2 Varumärkesbyggnad
Varumärkeskännedom indikerar om potentiella kunder känner till varumärket eller produkten
(Kapferer, 2012). Tack vare Facebook har Soluppgången fått möjlighet att komma i kontakt
med en bredare kundbasis landet runt. Tidigare var Soluppgången okänt för de flesta bortom
nordvästra Skåne. Lindell är medveten om att varumärkeskännedom kräver både tid och
arbete. Företag har stor konkurrens om konsumentens uppmärksamhet och det är en utmaning
att få kunden att känna igen företagets eget varumärke (Aaker, 2010). En fördel med
Facebook är att det är gratis och ger möjlighet för snabba, enkla och många uppdateringar. På
så vis kan Soluppgången vara med och tävla om konsumenters uppmärksamhet.
Soluppgången har på detta sätt erhållit flera nya kunder.
De som följer Soluppgången på Facebook kan erhålla en rabatt i webbutiken. I utbyte får
Soluppgången fler följare. Enligt Aaker (2010) är det effektivt att bygga lojalitet genom bland
annat medlemsförmåner. Att ha lojala kunder är mer kostnadseffektivt än att spendera
ekonomiska resurser på att skaffa nya kunder. Lojala kunder pratar väl om företaget, som
leder till nya kunder. Konkurrensen bland inredningsbutiker är stor, vilket är svårt för ett litet
företag, därför satsar Soluppgången på att vara den personliga butiken med bra produkter. Att
skapa en positiv upplevelse på Facebook kan användas för att stärka lojaliteten till varumärket
(Anderson & Sasinovkaya, 2011). Lindell jobbar med att stärka varumärket för att få
kundkretsen att växa. En fördel med arbetet med varumärkeslojalitet på Facebook är, anser
Lindell, att det är mätbart. Med hjälp av rabattkoden kan Lindell se hur många kunder som
Facebook har genererat.
Upplevd kvalitet definieras av Aaker (2010) som den kvalitet kunden förknippar med
varumärket och dess produkter. Lindells uppfattning av ökad upplevd kvalitet är
kommunikation. Kommer en kund med förfrågan via Facebook, ska denna erhålla svar
snabbt. Kvaliteten kan enligt Lindell även ligga i produkterna. Med jämna mellanrum läggs
det ut bilder på produkter från bra och välkända leverantörer som finns i sortimentet. Den
upplevda kvaliteten är ofta den viktigaste anledningen till att en kund köper en produkt
(Aaker, 2010). Därför vill Lindell att Soluppgången ska uppfattas som företaget som betjänar
kunden till 110 procent, och får kunder att återkomma. Förbättras varumärkets upplevda
kvalitet förbättras också konsumenternas generella syn på varumärket (Aaker, 2010).
Vad varumärket associeras med drivs av varumärkets identitet (Ibid.).
Varumärkesassociationer skapas genom en minnesbild som konsumenten förknippar med
varumärket (Keller et al., 2008). Soluppgångens sortiment har en lantlig prägel, och har inte
mycket färgglada produkter i affären. Lindell anser det att vara viktigt att kunden ska veta vad
som väntar dem i butiken. På Facebook och hemsidan läggs det inte upp bilder på röda
kuddar, för att kunden inte ska bli överraskade när de besöker butiken. Detta kan liknas med
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Aakers (2010) tanke om att en konsument skapar sig associationer till varumärket genom en
viss sort produktattribut.
Att skapa engagemang bland konsumenterna genom Facebook stärker varumärket (Fill,
2009). En varumärkessida kan engagera konsumenterna genom bilder och inlägg (Dennhardt
et al., 2013). Lindell arbetar aktivt med att aktivera och engagera Soluppgångens följare.
Olika inlägg skapar olika engagemang. Tävlingar skapar mest gillamarkeringar och delningar,
men Lindell tycker inte att det engagemanget är det mest betydande. Riktigt engagemang
definierar Lindell som när en följare tar sig tid att skriva en kommentar. Följare i högre åldrar
är bättre på att kommentera, i jämförelse med yngre följare som ofta bara gillar inläggen.
Enligt Malhotra et al.(2013) riktlinje lägger Soluppgången upp produktbilder som finns i butik
nu och inlägg om vad som är aktuellt angående event. Ett varumärke bör göra personliga
inlägg som ger konsumenterna en tydlig bild av vad varumärket står för. Även detta är
Soluppgången aktiva inom. Inläggen innehållande tips och inspiration är bland de mest
uppskattade bland Soluppgångens följare.
5.1.2.3 Kommunikation

Enligt Doyle och Stern (2006) består traditionell kommunikation av ett meddelande som
skickas från ett företag och tas emot av konsumenterna. Denna begränsning har Lindell
upplevt vid annonsering, då endast ett meddelande skickas till alla i kundkretsen.
Marknadsföring på Facebook kan medföra möjligheten att individualisera budskapet på en
högre nivå. Lindell upplever möjligheten att kunna skriva ofta och mycket till sina följare på
Facebook som något positivt. Soluppgångens kundspann är brett och därför måste inläggen på
Facebook representera denna mix. Att inläggen kan ha olika utförande från dag till dag hjälper
med detta. Följarnas deltagande på en varumärkessida är en viktig komponent för företagets
profil (Wright & Hinson, 2009). Följarnas deltagande ger möjlighet för
tvåvägskommunikation mellan företaget och konsument (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Soluppgången använder Facebook för att kunna kommunicera med kunder. Budskap kan
skickas och kan ta emot respons direkt. Ställer en kund en fråga ska den erhålla svar snabbt.
Facebook användas som kundsupport. Ökad användning av internet och Facebook kan företag
kommunicera och sälja till kunder utanför landets gränser (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
5.1.3 Staken & Veken
5.1.3.1 Marknadsföring på Facebook
När Carlquist övertog Staken & Veken fanns varken hemsida eller Facebooksida. På
Facebook finns stor mängd användare och allt fler företag startar kommersiella
varumärkessidor i avsikt att bygga relationer med kunder och stärka varumärket (Liljander et
al., 2012). Även Staken & Veken upptäckte att Facebook ger företaget möjlighet att nå ut till
fler kunder till en relativt låg kostnad. Tidigare annonserade Staken & Veken i tidningar, men
priset var högt och räckvidden låg. Facebook skapar möjligheter för små företag då det är
billigt och det behövs inte några webbspecialister för att driva sidan (Strategic Direction,
2013).
Carlquists mål är att uppdatera Staken & Vekens Facebooksida en gång om dagen. Enligt
observation av sidan kan det konstateras att detta inte uppfylls, detta kan bero på Carlquists
frånvaro. Utmaningen företag möter i marknadsföringsarbetet på Facebook är att formulera
sitt budskap tydligt och att undvik att följarna upplever intrång på privatlivet (Kaplan &
Haenlein, 2011). Staken & Vekens inlägg innehåller bilder från butiken med en kort bildtext
eller information om kommande klubbdagar. Antalet följare på Staken & Vekens sida är inget
som tillfredsställer Carlquist, eftersom syftet med Facebook är att nå ut till många människor
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samtidigt. På en Facebooksida kan konsumenten lägga upp innehåll i form av meddelande och
bilder, kommentera och gilla befintliga inlägg samt dela inlägg på sin egen profil. Dessa
aktiviteter sprids vidare till konsumentens nätverk på Facebook (Michahelles & Pletikosa
Cvijikj, 2013). Carlquist önskar att kunder ska lägga upp bilder på sina köp och hänvisa till
butiken och sprida till budskapet till potentiella följare och kunder. För att få igenom
spridningar tycker inte Carlquist att dagens antal följare är tillräckligt. Arbete för ökat antal
följare sker genom lägga ut bilder på spännande, unika produkter och en grupp butiker har
överenskommit att följa varandra och ta del av varandras följare. Carlquist menar att samla
gillamarkeringar är lätt, det är svårare att få följare som är aktiva tillbaka.
Marknadsföring via Facebook bygger på principen med WOM och ska inte ses som substitut
för traditionella marknadsföringsmetoder enligt Michahelles och Pletikosa Cvijikj (2013),
utan vara ett komplement. Staken & Vekens främsta kundkrets är 50 år och uppåt. Det är svårt
att nå dem via Facebook då Carlquist anser att Facebook främst riktar sig mot en yngre
publik. Den totala kundkretsen är för bred för att bara använda Facebook i
marknadsföringssyfte. WOM är kommunikation konsumenter emellan om företag, varumärke
eller dess produkter (Dennhardt et al., 2013). Informationen som framkommer genom WOM
anses mer trovärdig än information från företaget (Fill, 2009). Företaget kan enbart försöka
belysa positiva egenskaper i förhoppning om att samtalet mellan konsumenterna blir positiv
(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Att kunderna talar gott om Staken & Veken är självklart
viktigt för Carlquist. För att uppnå det försöker Carlquist ta fina bilder på fina produkter som
läggs ut på Facebooksidan. Om negativa kommentarer skulle dyka upp på Facebook kommer
Carlquist att svara på kommentaren på Facebook, så att konsumenter som uppmärksammat
detta ser att problemet löst sig. Därmed hoppas Carlquist att negativt prat om butiken på
internet kan minskas och kontrolleras.
5.1.3.2 Varumärkesbyggnad
Att sätta sitt varumärke på en produkt och göra konsumenterna medvetna om detta är två
huvudsyften ett företag har med varumärkesbyggande (Kapferer, 2012). Hur väl en kund
identifierar varumärket avspeglas i varumärkeskännedomen (Aaker, 2010). Staken & Veken
vill upplevas som unika. Det pågår en ständig jakt på nya leverantörer med produkter som
ingen annan har. En förutsättning för att konsumenterna ska skapa associationer till
varumärket är närvaron i konsumenternas medvetande viktig (Keller et al., 2008). Staken &
Veken arbetar med att stärka varumärkeskännedomen genom att fotografera sina produkter
och lägga ut dem på Facebook och i annonser i tidningar. Konsumenternas associationer till
varumärket påverkas av konsumentkännedomen (Delo, 2012). Staken & Vekens främsta
produkt är ljus och lampor, därav namnet, och kommer alltid bestås i sortimentet. Carlquists
dröm är att aktiviteten på Facebook ska leda till att kunden själv lägger upp bilder på olika
ljuskonstellationer och skriver att ljusen är köpta hos Staken & Veken. I dagsläget är inte
Carlquist aktiv med att uppdatera Staken & Vekens Facebooksida, men ser stor
utvecklingspotential
i
framtiden.
Marknadsföring
på
Facebook
stärker
varumärkeskännedomen och känslomässiga band mellan konsument och varumärke skapas,
en känsla av delaktighet leder till positiv spridning (Dennhardt et al., 2013).
Varumärkeslojalitet är hur mycket en konsument väljer ett varumärke framför något annat.
Lojaliteten kan stärkas genom kundklubbar, medlemsförmåner och varumärkessidor på
Facebook (Aaker, 2010). Staken & Veken har en maillistan där kunderbjudanden skickas till.
Motsvarande på Facebook finns inte idag, men det är någonting som Carlquist planerar att ha
i framtiden. Att ha lojala kunder är mer kostnadseffektivt än att attrahera nya (Ibid.). Därför
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arbetar Carlquist även offline med att stärka kundlojaliteten. Kunder som ofta är inne och
handlar för större summor brukar få en rabatt.
Upplevd kvalitet är den kvalitet som kunderna förknippar med ett varumärke och påverkar hur
varumärket och dess produkter uppfattas. Att en kund köper en viss produkt beror till stor del
på den upplevda kvaliteten (Ibid.). Carlquist anser att försöka påverka den upplevda kvaliteten
genom marknadsföring via Facebook är en förljugenhet. Kvalitet för Carlquist är produkter av
hög kvalitet. Facebook kan inte påverka det, varken positivt eller negativt, anser Carlquist.
Staken & Veken associeras med ljus, inredning och presenter. Varumärkesassociationer är
länken mellan varumärket och en minnesbild för konsumenten (Keller et al., 2008). För att
stärka associationerna lägger Carlquist endast ut bilder på produkter som finns i sortimentet
på Staken & Vekens Facebooksida. Efter observation kan det konstateras att det verkar
stämma. Associationer till varumärket kan skapas genom olika produktattribut (Aaker, 2010).
Staken & Veken vill att produkterna ska förknippas med kvalitet och unikhet. Detta tar
uttryck i både produkten i sig och i hur många exemplar som tas hem. Associationen som
kunden har till varumärket är svårt att kopiera för konkurrenterna och utgör därför en större
konkurrensfördel än till exempel ett produktattribut (Ibid.).
Ett företag kan stärka sitt varumärke genom att engagera sina följare på Facebook (Fill, 2009).
Konsumenter engageras av bilder och inlägg på varumärkets sida (Dennhardt et al., 2013). De
inlägg som skapar mest engagemang för Staken & Veken är när nya varumärken tas in till
sortimentet. Bilder på produkter och produktinformation hjälper företaget att få feedback på
en specifik produkt (Malhotra et al., 2013). Engagemanget på Staken & Vekens Facebooksida
visar sig mest i gillamarkeringar, inte mycket kommentarer. Tävlingar är något som Staken &
Veken inte använder sig av, då det är något Carlquist ställer sig skeptiskt till.
5.1.3.3 Kommunikation
Traditionell kommunikation är ett budskap som skickas från företag till konsument (Doyle &
Stern, 2006) genom ett traditionell media, till exempel TV, tidning och radio (Kotler et al.,
2008). Eftersom Staken & Vekens främsta kundkrets är 50 år och uppåt, anser Carlquist att de
lättast nås via annonsering i traditionella marknadsföringskanaler som tidningar. Sociala
medier ger möjlighet till förändring i kommunikationen mellan företag och konsument
(Wright & Hinson, 2009). Företag på Facebook kan hålla en tvåvägskommunikation med
konsumenter (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Enligt Buil et al. (2012) är en av
svårigheterna med att stärka varumärket via Facebook att locka rätt följare, och se vilka som
kan bli potentiella kunder. Carlquist anser att Facebook når ut främst till en ung publik.
Räckvidden till endast en ung publik blir en begränsning för Staken & Veken då kundkretsen
är av högre ålder. Likt Wright och Hinson (2009) anser Carlquist att Facebook når ut till en
stor mängd människor, och ser därför stor utvecklingspotential för företaget. Det kan
dessutom ske på kort tid och till en låg kostnad, vilket bara är till fördel. Carlquist tror på en
blandning av marknadsföring online och offline för att nå hela kundkretsen. Vissa företag
använder Facebook för att kunna ge kundsupport till kunden (Chaffey & Ellis-Chadwick,
2012). Observation av Staken & Vekens sida visar att detta tillämpas genom att kunder
skriver frågor om sortimentet och vill beställa eller reservera varor. Kunden kan få hjälp med
detta. Eftersom Staken & Veken inte har någon webbutik, finns det inte möjlighet att sälja till
kunder i andra länder som Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) anger att internet och Facebook
ger möjlighet till. Beställningar från långväga kunder kan tas via mail och betalning via
postförskott, om varan är i skickbar storlek. Stora förändringar kommer ske det närmsta
halvåret gällande marknadsföring på Facebook.
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5.1.4 Blickfång
5.1.4.1 Marknadsföring på Facebook
En av de vanligaste anledningarna till att företag börjar använda sig av Facebook är för att det
är billigt och lätt att komma igång (Strategic Direction, 2013). Anledningen till att Blickfång
började marknadsföra sig genom Facebook var för att det var betydligt billigare och når ut till
fler än exempelvis en tidningsannons. När varumärkessidan startades resulterade det i ett
snabbt resultat och fick redan under första året flera tusen följare. Facebook främjar en
spridning av olika marknadsföringsbudskap genom att om en person gillat ett inlägg sprids
detta till personerna i dennas nätverk och når ut till väldigt många människor (Michahelles &
Pletikosa Cvijikj, 2013). Spridningen av inläggen på Facebook har visat sig underlätta vid
lanseringar av nya produkter (Bissel & Shen, 2013).
När Blickfångs Facebooksida startades var det för att locka lokala kunder till den fysiska
butiken, detta har idag ändrats och idag är målet en global marknadsföring för att locka
kunder till webbutiken. En av de främsta fördelarna med en elektronisk marknadsföringskanal
som Facebook är just att den når ut globalt till många människor. En annan fördel är
kunskapen företaget kan få ut genom att studera följarnas konversationer och feedback på
sidan (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013). Ahrendtsen Blom anser att det är feedbacken
som hon fått genom Facebook som har gjort att hon vet vad kunderna vill ha och inte vill ha,
vilket underlättar vid olika typer av inköp.
Kommunikationen mellan konsumenterna och följarna på Facebook är det som Ahrendtsen
Blom tror har bidragit till att det är många som följer Blickfång på Facebook. Det är viktigt att
kunderna får en positiv upplevelse när de besöker butiken eller sidan på Facebook.
Kommunikation mellan konsumenter om ett företag eller ett varumärke är vanligt
förekommande är innefattar både positiv och negativ information (Dennhardt et al., 2013).
Företagen kan inte själva kontrollera över vad som sägs eller skrivs, men kan influera med
positiv feedback eller information om olika produkter (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Kommunikationen, WOM, stärker i många fall konsumenternas acceptans till varumärket och
kan påverka i konsumentens val att gilla varumärkessida (Buil et al., 2012).
5.1.4.2 Varumärkesbyggnad
En stark varumärkeskännedom hjälper företag att sticka ut från sina konkurrenter. Eftersom
konsumenter har lätta att ta åt sig budskap genom Facebook, är det relativt lätta för företagen
att skapa en tydlig känsla för varumärket genom marknadsföringen (Delo, 2012). Att stärka
varumärkeskännedomen genom Facebook är inget som Ahrendtsen Blom arbetar aktivt med,
men tror ändå att en del kunder upptäckt Blickfång genom marknadsföringen på Facebook.
Svårigheten som Ahrendtsen Blom stött på är att det är många som gillar sidan, men det är
relativt få av dem som faktiskt blir kunder. Problemet som en del företag stöter på är att kunna
locka rätt typer av kunder. Många kan gilla sidan, men det är viktigt för företagen att kunna
utläsa vilka som är de potentiella kunderna och rikta marknadsföringen mot dem (Buil et al.,
2012).
Feedback och recensioner från tidigare kunder som publicerats på Blickfångs Facebooksida
har hjälpt till att stärka lojaliteten bland kunderna. Lojaliteten kan definieras som den grad en
konsument prefererar ett visst varumärke framför ett annat (Aaker, 2010). För Blickfång är
det viktigt att värdesätta de befintliga kunderna genom att erbjuda speciella rabatter när de
handlar i webbutiken. De kunder som handlar i den fysiska butiken är redan så pass lojala att
det läggs mer energi på att bygga upp lojaliteten bland de som handlar i webbutiken istället.
För att stärka lojaliteten bland kunderna är det viktigt att erbjuda attraktiva produkter som
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tillfredsställer kundernas behov. En lojal kund i sin tur pratar ofta väl om varumärket, vilket
kan generera ännu fler kunder (Melin, 2006).
En produkts upplevda kvalitet är den kvalitet som konsumenterna förknippar med
varumärkets produkter vilket påverkar hur konsumenterna uppfattar varumärket. Den
upplevda kvaliteten är ofta det som särskiljer ett varumärke från ett annat är ofta den
viktigaste anledningen till varför en konsument köper en viss produkt (Aaker, 2010).
För Blickfång är helhetsuppfattningen viktig för den upplevda kvaliteten, och det är också den
som går att påverka genom Facebook. Ahrendtsen Blom menar att produkternas kvalitet inte
går att påverka genom Facebook, men att positiva kommentarer på Facebook om bra
produkter, bra bemötande och låga priser kan påverka helhetsintrycket. En produkts upplevda
kvalitet är en del av konsumenternas generella syn på varumärket, men det finns även fler
delar som spelar in (Aaker, 2010). Ahrendtsen Blom kommenterar även att det kan kännas
säkrare för kunderna att handla vid webbutiken om de ser att andra har lämnar positiva
kommenterar om det tidigare.
Varumärkesassociationer skapas genom en länk mellan ett varumärke och en minnesbild som
förmedlar ett syfte till konsumenten (Keller er al., 2008). Tanken med marknadsföringen som
Blickfång bedriver via Facebook är att förmedla en känsla för att följarna ska kunna skapa
riktiga associationer till varumärket. Detta sker genom bilder och text som fokuserar på det
som Blickfång vill stå för som butik. En annan association som är viktig att förmedla för
Blickfång är deras bra priser och målet är att kunna står för ett annorlunda hem till bra priser.
Även här är det viktigt att tänka på helhetsintrycket då det finns många aspekter som kan
spela in på associationerna (Ahrendtsen Blom). Associationer kring företagets anställda och
deras värderingar kan också bli en del av identiteten som varumärket får bland,
konsumenterna (Doyle & Stern, 2006). Det är viktigt att tänka på vilka associationer som
förmedlas genom olika typer av marknadsföring (Keller et al., 2008) och det är viktigt att ge
varumärket en tydlig mening för konsumenterna. Anledningen till att associationerna är
viktiga att påvekar är för att associationerna ofta är svårare att kopiera för konkurrenter än vad
olika produktattribut är (Aaker, 2010).
De inlägg som skapar mest engagemang på Blickfångs sida är överlägset när det förekommer
tävlingar. Tävlingarna skapar ett oerhört engagemang bland följarna vilket gör att inlägget
sprids till väldigt många. Spridningen av marknadsföringen gynnas vid engagemang då en
förbindelse mellan följare och varumärke blir synligt som blir synlig även för följarens vänner
(Buil et al., 2012). Förutom tävlingar är det bilder på nya produkter som uppskattas mest av
följarna och brukar kunna generera ett flertal gillamarkeringar (Ahrendtsen Blom).
Produktbilder och information om olika produkter är bra att publicera för att få feedback och
informera kunder (Malhotra et al., 2013).
5.1.4.3 Kommunikation
Att kommunicera genom Facebook ger möjligheten att nå ut till en stor mängd människor runt
om i världen (Wright & Hinson, 2009). Ahrendtsen Blom lyfter fram möjligheten till att nå
många människor som en av de främsta fördelarna med att kommunicera via Facebook. Det är
viktigt att tänka på vad som förmedlas via budskapen och försöka anpassa innehållet att det
tilltalar alla målgrupper som ibland kan vara varierande. Facebook möjliggör för företag att
marknadsföra sig på en personlig nivå till ett lågt pris (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012) och
en personlig marknadsföring gör kommunikationen med värdefull (Burton & Soboleva,
2011). Blickfång är noga med att inte bli för personlig i budskapen utan försöker istället hålla
dem på en neutral nivå. Detta för att hålla sidan professionell och därför undviks det att ställa
frågor till följarna.
40

Syftet med kommunikationen via Facebook är att locka kunder till webbutiken och en sak
som ses både som en fördel och en nackdel är förevigandet av budskapen som publiceras på
Facebook. Att en annons syns mer än endast en dag anser Ahrendtsen Blom vara en fördel,
även att det är lätt att få en bild över hur många som nåtts av budskapet är positivt. Nackdelen
är att det är viktigt att noga tänka igenom budskapen som kommuniceras då de kan påverka
associationerna som kopplas till företaget. En utmaning som företag står inför vid
marknadsföring är att förstå hur kommunikationen bör genomföras för att vara så effektiv som
möjligt (Kotler et al., 2008). För att lyckas fånga mottagarens intresse med kommunikationen
är det viktigt att budskapet är intressant, innehåller aktuell information samt skapar ett värde
för mottagaren (Doyle & Stern, 2006).
5.1.5 Bossons
5.1.5.1 Marknadsföring på Facebook
Syftet med Bossons marknadsföring via Facebook är att synas. Det gäller att nå ut till så
många som möjligt vilket Facebook bidrar till via möjligheten till att dela och sprida inläggen.
Marknadsföringen på Facebook når ut med ett budskap till konsumenter, budskapet kan sedan
passera från kund till kund över internet (Bissel & Shen, 2013). Målet är att budskapet ska
spridas med hjälp av följarnas delningar (Fill, 2009). Bossons använder sig sällan av andra
marknadsföringskanaler då Roos anser att Facebook är den kanal som fungerar bäst när
marknadsföringen är riktad till konsumenter istället för företag. Facebook anses som en
attraktiv marknadsföringskanal för företag, speciellt för de företag som riktar sig direkt till
konsumenter (Michahelles & Pletikosa Cvijikj, 2013).
Facebook är en av de snabbaste och billigaste marknadsföringskanalerna (Strategic
Directions, 2013) och det var just därför Bossons började marknadsföra sig via Facebook. I
början hade varje butik sin egen sida, men nu är sidorna sammanslagna och går under namnet
Bossons.se. En sida på Facebook är enkel att starta och underhålla, vilket gör att det inte
behövs någon specialist på webbsidor för att driva sidan (Strategic Directions, 2013). För att
få följare till sin Facebooksida kan sidan marknadsföras i butiker via personalen (Malhotra et
al., 2013). Bossons får sina kunder att gilla deras sida genom att informera dem inne i butiken,
samt genom att personalen gör vad de kan för att sprida sidan till sina vänner. Marknadsföring
på Facebook främjar spridning av budskap vilket gör att budskapet blir synligt för många
(Fill, 2009). Facebooks tillgänglighet och synlighet är några av de främsta fördelarna med
Bossons marknadsföring. Facebook är i nuläget den marknadsföringskanal som passar
Bossons bäst då den når ut till många på en kort tid.
En vanligt förekommande företeelse i konsumenters beteende är kommunikationen som sker
mellan konsumenter som handlar om ett företag, varumärke eller en produkt (Dennhardt et al.,
2013). Denna typ av kommunikation benämns WOM och uppfattas som ickekommersiellt då
det sker konsument till konsument (Fill, 2009). Bossons marknadsförs aktivt via Facebook
och målet är att få konsumenter att börja prata om varumärket. Roos tror att det är möjligt att
påverka kommunikationen mellan konsumenterna genom marknadsföringen på Facebook om
rätt inlägg publiceras. WOM-kommunikation innefattar både positiva och negativa
kommentarer om varumärket (Dennhardt et al., 2013). Företag har själva ingen kontroll över
vad som kommuniceras, men kan påverka med positiva influenser genom att belysa positiva
egenskaper (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Eftersom WOM-kommunikation sker mellan konsumenter uppfattas budskapen som
ickekommersiella och lättare att ta åt sig (Fill, 2009). Viljan till kommunikation mellan
konsumenter kan främjas genom en Facebooksida (Dennhardt et al., 2013) och företag har
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möjligheten influera kommunikationen positivt (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).Att öka
kännedomen om Bossons är målet med marknadsföringen och att detta uppnås lättare med
hjälp av konsumenternas kommunikation med varandra.
5.1.5.2 Varumärkesbyggnad
Konsumenter utsätts dagligen för marknadsföring från mängder av företag och därför är det
en utmaning att skapa kännedom om sitt eget varumärke. Varumärkeskännedomen avspeglar
konsumentens förmåga att identifiera ett varumärke under olika förhållanden (Aaker, 2010).
För Bossons del handlar marknadsföringen om att hela tiden synas för att öka
varumärkeskännedomen och är därför noga med att visa bredden av sortimentet i
marknadsföringen. Det är viktigt att skiljas sig från konkurrenterna genom att synas för att
skapa en unik image för Bossons. Genom att stärka varumärkeskännedomen påverkas
associationerna som kopplas till varumärket, det hjälper företaget att avskilja sig från
konkurrenter (Delo, 2012).
För att öka kännedomen om Bossons ytterligare använder de sig inte bara av varumärkessidan
utan köper även annonsplatser på Facebook. Annonserna ses som ett bra komplement till
varumärkessidan för att synas ännu mer. Synligheten är viktig då konsumenter visat sig köpa
varor från välkända varumärken hellre än okända, även om de i övrigt inte har några
associationer till varumärket (Dennhardt et al., 2013). För att stärka kännedomen gäller det att
påverka varumärkets närvaro i konsumenternas medvetande (Keller et al., 2008) och styrkan
av närvaro bestämmer hur lätt konsumenter uppfattar olika typer av information som kopplas
till varumärket (Dennhardt et al., 2013).
Bossons marknadsföring kan uppfattas vara relativt aggressiv, med det menas att samma
budskap marknadsförsett flertal gånger för att vara säker på att konsumenterna uppfattar
budskapet. Facebook skapar en tydlig känsla för företag och stärker därmed kännedomen om
varumärket genom att konsumenterna lättare skapar en image till företaget.
Varumärkeskännedomen hjälper även varumärket att sticka ut från konkurrenter och
marknadsföringen via Facebook ger ofta ett omedelbart resultat (Delo, 2012).Ett varumärke
med stark kännedom kan vara avgörande vid en kunds beslutsprocess för att genomför ett köp
(Delo, 2012; Keller et al., 2008).Bossons populära räkmackor lockar mängder av kunder till
butiken och det tyder på att Bossons lyckats stärka sin varumärkeskännedom via
marknadsföringen.
För att stärka lojaliteten bland kunderna försöker Bossons alltid erbjuda ett unikt sortiment
och även ha ett koncept som ingen annan har. Konceptet innefattar en inredningsbutik som
erbjuder bistro och evenemang. Varumärkeslojaliteten handlar om i vilken grad en konsument
föredrar ett visst varumärke framför ett annat (Aaker, 2010) och genom att erbjuda produkter
som tillfredsställer kunderna är målet att skapa en bred bas med lojala kunder (Melin, 2006).
Genom att skapa en positiv upplevelse för kunderna, både i butiker och via Facebook, skapas
lojalitet och varumärket stärks (Anderson & Sasinovskaya, 2011). Tillgången till bistron och
de olika evenemangen som arrangeras i Bossons butik gör att kunderna får en positiv
upplevelse och därför blir lojala. Lojaliteten är inte något som Hallberg eller Roos tror går att
påverka endast via Facebooksidan, men genom att publicera erbjudanden som finns i de olika
butikerna tror hon ändå att lojaliteten påverkas.
I den mån det går försöker Bossons göra alla kunder nöjda med ett brett sortiment med bra
kvalitet. Genom att erbjuda attraktiva produkter som tillfredsställer konsumenters behov har
varumärken förutsättningar för att skapa en bred grund av lojala kunder (Melin, 2006). Lyckas
varumärket bygga upp en positiv och givande upplevelse via sin Facebooksida kan det hjälpa
till att stärka varumärket och kundernas lojalitet (Anderson & Sasinovskaya, 2011). Bossons
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Facebooksida uppdateras flera gånger om dagen och försöker underhålla sina följare genom
inlägg med inslag av humor.
Varumärkets upplevda kvalitet är ofta det som skiljer de olika produkterna åt och är en viktig
anledning till varför en konsument bestämmer sig för att köpa en produkt. Om den upplevda
kvalitén förbättras, förbättras ofta även konsumentens generella syn på varumärket (Aaker,
2010). Roos tror att den upplevda kvalitén bygger på många delar av varumärket. Genom
marknadsföringen via Facebook försöker de förmedla många sidor av Bossons för att påverka
konsumenternas helhetsintryck av företaget.
Bossons genomförde nyligen ett namnbyte och i samband med det lades mycket arbete på att
förmedla samma associationer som de tidigare namnen gjorde. För att stärka associationerna
marknadsfördes inlägg om namnbytet ett flertal gånger men syftet att konsumenterna skulle
förstå att det var samma företag. Det som driver varumärkesassociationerna är varumärkets
identitet, det varumärket står för i konsumenternas medvetande (Aaker, 2010). Ett välkänt
varumärke omges av ett antal associationer om konsumeter kopplar till varumärket, de
associationerna är viktiga för företag att ta i beaktning vid olika marknadsföringsbeslut
(Keller et al., 2008). De associationer som förmedlas genom Bossons Facebooksida är att de
är professionella och kunniga och erbjuder ett brett sortiment till bra priser. En annan
association som Bossons gärna förknippas med är mångsidighet. För att erhålla den
associationen publiceras olika typer av inlägg för att visa bredden av företaget. En annan typ
av inlägg som skapar associationer är bilder på privatpersoner under ett evenemang då bilden
blir med levande på det sättet. Associationer skapar konsumenter genom något som ger
varumärket värde och en mening, vilket exempelvis en Facebooksidan eller en person kan
göra (Aaker, 2010).
Humor i inläggen är viktigt för att engagera följarna och de inlägg som skapar mest
engagemang på Bossons sida är tävlingar. Genom att skapa engagemang bland följarna på
Facebook stärks varumärket och varumärkeskännedomen (Fill, 2009). Ett enkelt sätt att
engagera följarna är genom att publicera inlägg med inslag av humor, följarna kan då tänka
sig att dela vidare budskapet till sina vänner (Malhotra et al., 2013). Genom att engagera
följarna med inlägg, bilder och tävlingar bygger varumärket upp en delaktighet hos
konsumenterna (Dennhardt et al., 2013). Engagemang i form av delningar är det som är mest
värdefullt för att få Bossons att synas. Marknadsföring på Facebook kan ses om som en typ av
viral marknadsföring där målet är att budskapet ska spridas till så många konsumenter som
möjligt genom gillamarkeringar, kommentarer och delningar (Fill, 2009). Tanken med
tävlingar är för Bossons att sprida budskapet samt att synas mer, vilket Facebook bidrar till.
Bossons anordnade en tävling som inte blev särskilt populär där följarna var tvungna att
komma in i butiken för att vinna. För att skapa mest engagemang ska budskapet inte kräva
mycket av följaren, utan det ska vara enkelt att ta in och föra vidare (Malhotra et al., 2013).
Förutom tävlingar är det inlägg om produkter, nyheter och kommande evenemang som skapar
mest engagemang. Produktbilder är bra att publicera för att få feedback på specifika
produkter. För att skapa bättre engagemang är det viktigt att inläggen som publiceras alltid är
aktuella och kan även vara fördelaktigt att humanisera inläggen för att ge konsumenterna en
tydligare bild av vad varumärket står för (Malhotra et al., 2013).
5.1.5.3 Kommunikation
Nuförtiden räcker det inte för företag att ha en bra produkt eller tjänst utan nu är det även
tvunget att kunna kommunicera ut sitt budskap till konsumenterna för att övertyga dem om att
de gjort ett bra val (Doyle & Stern, 2006). Kommunikation via sociala medier ger möjligheten
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till att rikta kommunikationen direkt till potentiella kunder (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Bossons ser kommunikationen med sina kunder som en av de viktigaste bitarna i sin
marknadsföring och anser att Facebook levererat nya möjligheter till detta. Inom en del
områden skiljer sig inte Bossons kommunikation på Facebook särskilt mycket från
kommunikation i andra medier. Det alltid är viktigt att tänka på vad som skrivs och till vem
det skrivs. Marknadsförare har som uppgift att förstå hur kommunikationen ska genomföras
för att vara så effektiv som möjligt (Kotler et al., 2008). För att lyckas fånga mottagarens
intresse med kommunikationen är det viktigt att budskapet är intressant och genererar värde
till mottagaren (Doyle & Stern, 2008). Hallberg anser att kommunikationen ska innehålla lite
humor för att mottagaren ska fatta intresse. Inlägg som endast innehåller en kort text och ett
pris på varan lockar inte mottagarens intresse. Roos däremot säger att det är viktigt att alltid
vara professionell i sin kommunikation, men ändå våga sticka ut för att synas. En viktig del av
marknadsföringen går ut på att förstå hur kommunikationen med konsumenterna ska
genomföras korrekt (Kotler et al., 2008).
Kommunikation via sociala medier kan nå ut till oerhört många människor och företag kan
snabbt ta del av kundernas uppfattningar och synpunkter (Wright & Hinson, 2009). Det är för
företag viktigt att vara en del av kommunikationen som förs om varumärket och använda
människans sociala kompetens som en tillgång (Goissieaux& Moran, 2010).
Kommunikationen Bossons bedriver via Facebook skiljer sig något från andra medier då
Facebook möjliggör för företaget att snabbare läsa av responsen på budskapet som
publicerats. Kommunikationen som sker via sociala medier kännetecknas av att kunden är
initiativtagande och företag därmed har möjligheten att föra en tvåvägskommunikation med
konsumenterna (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Det är därför återigen viktigt att tänka på
vad som förmedlas i kommunikationen, speciellt när kommunikationen sker via internet där
alla inlägg förevigas.
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5.2 Mellanfallsanalys
Mellanfallsanalysen syftar till att belysa likheter och skillnader mellan de olika fallföretagen.
För att ge en överblick och underlätta för läsaren presenteras materialet i tabellform. Efter
varje tabell finns en förklarande text.
5.2.1 Marknadsföring på Facebook
Tabell 5.1 Syftet med marknadsföring via Facebook
Syfte/Företag

Creations by
Lis

Soluppgången

Synas
Räckvidd
Spridning
Inspirera
Locka kunder

x
x
x
x
x

x
x

Staken &
Veken

Blickfång

Bosson
x

x
x

x
x

x
x
x

Främja WOM

I genomgång av empirin uppmärksammas vissa gemensamma syften för företagen att använda
Facebook som marknadsföringskanal. Allt fler företag blir attraherade av det stora antalet
användare skapar företag varumärkessidor på Facebook i syfte att bygga kundrelationer, få
feedback och stärka varumärket (Liljander et al., 2012). För de allra flesta fallföretagen är
syftet att få en räckvidd på sitt budskap. Det är svårare att få samma räckvidd till samma låga
kostnad via annonsering i tidningar, uppger våra kontaktpersoner i fallföretagen.
Med räckvidd menas här att nå ut till kunder som företaget normalt inte varit i kontakt med
innan, exempelvis kunder som inte bor i geografiska närområdet och därför inte får vissa
lokaltidningar där företaget annonserar. Utöver räckvidden är ett gemensamt syfte för
majoriteten av fallföretagen att få varumärket att synas genom Facebook och få en spridning
av budskapet. Med att synas menar vi att fler kunder ska uppmärksamma varumärket och
spridning definieras här som att företagets budskap når fler på Facebook.
Spridningen sker genom att företag lägger ut inlägg som intresserar användare på Facebook
och motiverar dem att gilla och dela inlägget. Därmed kommer inlägget upp på följarens
vänners nyhetsflöden och kommer förhoppningsvis gillas och delas vidare (Michahelles &
Pletikosa Cvijikj, 2013). Detta medför ökad igenkänningen för ett varumärke. Varumärke
med stark igenkänning definieras av den utsträckning som konsumenten associerar
varumärket med en produkt som de vill köpa (Delo, 2012; Keller et al., 2008). Facebook har
visat sig öka företagets försäljning (Strategic Direction, 2013). Samtliga fallföretag bedriver
försäljningen i fysisk butik och vissa har kompletterande webbutik. Endast Creations by Lis
och Blickfång uttrycker sitt syfte med Facebookanvändandet till att faktiskt locka kunder att
komma till butik. I intervjun med Blickfång framkom det dock tydligt att syftet med Facebook
inte är att få kunder att besöka den fysiska butiken, utan webbutiken. Kunderna i den fysiska
butiken är redan lojala och behöver inte längre lockas. Soluppgången och Bosson anordnar
event i butikerna, vilket också är ett sätt att locka in kunder i butiken även om de inte här har
angett det som ett av sina främsta syften med att använda Facebook som
marknadsföringskanal.
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Ett varumärkes styrka kan mätas på konsumentens uppfattning på en skala från total
likgiltighet till att faktiskt vilja köpa just det varumärket (Kapferer, 2012). Facebook används
av fallföretagen för att synas och därigenom göra varumärket mer välkänt. När potentiella
kunder känner igen varumärket är chansen större att de faktiskt besöker butiken, och på så vis
gå ifrån att vara potentiell kund till befintlig kund.
Möjligheten att använda Facebook som en inspirationskälla för kunden är det Soluppgången
och Creation by Lis som anammar som syfte. Intervjupersonerna i båda företagen uppger att
de vill skapa en positiv känsla om företaget för kunden genom inspiration. Bosson är ensam
om syftet att använda Facebook för att främja WOM. Dock är alla variabler i denna tabell
närbesläktade och hänger på ett eller annat sätt ihop. Genom spridning som sker och
möjliggörs på Facebook leder kan till exempel liknas med WOM. Att Bosson är ensam om att
uttrycka detta som syfte kan vara bero på att Bosson är extra angelägna om att sprida ordet om
sin nya sida, för att få alla som gillade gamla sidorna nu ska gilla den nya. Gemensamt för
alla företag i studien är att de på ett eller annat sätt vill göra sitt varumärke mer synligt genom
att större räckvidd och spridning. Facebook är världens största konsumentmarknader som
fokuserar mer på räckvidd än precision (Delo, 2012).
Creations by Lis är ett av de företag som är mest aktiva i sitt användande av Facebook. Det
ges i uttryck i att de har övervägande flest kryss i tabellen ovan. Syftet med Facebook för
Creations by Lis är stort och omfattar de allra flesta punkterna som tas upp i studien. Att
Creations by Lis har ett stort antal följare på Facebook är antagligen inte någon slump.
De fem fallföretagen är medvetna om att en varumärkessida på Facebook kräver mycket tid
och arbete för att ge resultat. De två fallföretag som ansåg detta som ett stort problem var
Staken & Veken samt Blickfång. Intervjupersonerna ansåg sig själva inte kunna lägga ner så
mycket tid som behövs. För de andra tre fallföretagen var inte tidsaspekten något som
bekymrade dem, utan de tog den tid de behövde för att få en framgångsrik sida. Tidsaspekten
är något som många företag glömmer bort. Det är inte bara att starta en sida utan det kärvs
mycket arbete för att få sidan framgångsrik och behålla den där (Sköld, 2011).
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5.2.2 Varumärkesbyggnad
Tabell 5.2 Varumärkeskännedom via Facebook
Aktivitet/Företag

Creations by Lis

Soluppgången

Staken &
Veken

Inlägg om sortiment
Aktiva uppdateringar
Urskilja från
konkurrenter

x
x

x
x
x

x

Blickfång

Bossons

x
x
x

x

Unika produkter
Annonser
Event

x
x

Efter intervjuerna kan vi urskilja en del likheter och skillnader mellan fallföretagens arbete
med att stärka varumärkeskännedomen via Facebook. Genom att skapa en tydlig känsla för
varumärket via marknadsföring på Facebook stärks varumärkeskännedomen bland
konsumenterna (Delo, 2012). Blickfång var det enda företag som inte arbetade aktivt med
varumärkeskännedomen via sin varumärkessida. Resterande fyra fallföretag säger sig använda
Facebook för att stärka varumärkeskännedomen. Anledningen till att Blickfång inte arbetar
aktivt med detta är enligt Ahrendtsen Blom att det är relativt enkelt att få folk att gilla sidan,
men det är få av följarna som faktiskt handlar något vilket gör arbetet överflödigt. Ett av
problemen företag kan stöta på när de marknadsför sig via Facebook är att kunna omvandla
följarna till kunder (Buil et al., 2012). Detta problem är inget som de andra fallföretagen
upplevt utan de är positiva till Facebook som kanal för att stärka varumärkeskännedomen. För
Creations by Lis har Facebook till och med varit den marknadsföringskanal som hitintills
stärkt varumärket mest. Blickfång är det fallföretag som använt sig av Facebook längst vilket
kan vara anledningen till varför de upplever problemet med att få följarna att bli kunder. I
intervjun med Blickfång nämns det att när sidan startades gav marknadsföringen enorma
resultat, men att resultatet senare avtagit. Creations by Lis, som är relativt nya på Facebook
kan tänkas vara inne i den fas där resultatet sidan genererar fortfarande är på väg uppåt och
därför har en annan syn på Facebook än vad Blickfång har. Marknadsföring som förmedlas
via Facebook är lätt att åt sig för konsumenter och därför är det enkelt för företag att skapa en
tydlig känsla för varumärket via en varumärkessida (Delo, 2012). Creations by Lis,
Soluppgången och Staken & Veken försöker stärka varumärkeskännedomen genom att
publicera bilder och texter som visar sortimentet och vad kunderna kan förvänta sig av
företaget. Även Bossons är inne på samma spår, men de är tydligare med att målet med
inläggen är att synas och skapa en unik image för företaget. Om företag lyckas stärka
varumärkeskännedomen påverkas konsumenternas associationer till varumärket, vilket gör det
lättare för företaget att urskilja sig från konkurrenter (Delo, 2012). Creations by Lis,
Soluppgången och Bossons är de fallföretag som anger att de ökar varumärkeskännedomen
genom aktiva uppdateringar. Ser vi till varför företagen marknadsför sig via Facebook i tabell
5.1 kan vi utläsa att de tre är överens om att marknadsföringens syfte är för att synas. Ett
antagande skulle kunna vara att aktiva uppdateringar gör att företaget syns mer, vilket hänger
ihop med att öka varumärkeskännedomen. Staken & Veken försöker förmedla en bild av att
de har unika produkter vilket i sin tur ska öka kännedomen om deras sortiment.
Synligheten är viktig för företag då konsumenter visat sig välja kända varumärken framför
okända vid köpbeslut (Dennhardt et al., 2013). Bossons är det enda av fallföretagen som
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köper annonsplatser på Facebook som ett komplement till varumärkessidan för att synas
ytterligare. Bossons är också det enda fallföretaget som arrangerar evenemang i sin butik med
syfte att stärka varumärkeskännedomen. Med tanke på fallföretagens storlek är Bossons det
största företaget, vilket i sin tur leder till att de troligen har en större budget för
marknadsföring och därmed kan komplettera sidan med annonser och event. Både Hallberg
och Roos lyfter fram vikten av att få Bossons att synas för att skapa varumärkeskännedom och
det är också den varumärkessida som vid observation känns mest kommersiell. Ett varumärke
med stark kännedom preciseras av att konsumenter associerar varumärket med den produkt de
vill köpa, det gör att igenkännandet av varumärket påverkar beslutsprocessen vid köp (Delo,
2012; Keller et al., 2008). Även Soluppgången anordnar evenemang i sin butik, men under
intervjun framgick det inte i vilket syfte evenemangen anordnades.
Samtliga fem fallföretag tror att nya kunder upptäckt dem via Facebook. Det som gör
Facebook effektivt när det gäller att stärka varumärkeskännedomen är att en följares
engagemang syns i dennes nätverk, vilket gör att budskapet sprids mellan
Facebookanvändarna (Strategic Direction, 2013).
Företag har stor konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet och därför är det en
utmaning att få varumärket att synas bland konkurrenter (Aaker, 2010). Soluppgången och
Bossons har detta i åtanke vid arbetet med varumärkeskännedomen och försöker genom sin
marknadsföring att sticka ut bland konkurrenterna. Resterande tre fallföretag arbetar inte efter
Aakers (2010) åtaganden, anledningen till detta kan vara att de anser sig fortfarande vara så
små att de inte ännu är redo att få sin marknadsföring att sticka ut från konkurrenternas.
Tabell 5.3 Varumärkeslojalitet via Facebook
Aktivitet/Företag

Creations by
Lis
x
Feedback/recensioner
x
Rabatter/erbjudanden
x
Positiva upplevelser
x
Samhörighet

Soluppgången Staken &
Veken
x
x

Blickfång Bossons
x
x

När det gäller arbetet med att stärka lojaliteten bland kunderna ser vi en del skillnader, men
också några likheter mellan fallföretagen. Creations by Lis, Soluppgången och Blickfång är
de företag som använder sig av Facebook för att stärka lojaliteten bland sina kunder. Som
tabellen ovan visar anser Creations by Lis och Blickfång att lojaliteten bland kunderna stärks
genom att publicera recensioner och feedback från kunder. Konsumenter vill vara en del av ett
framgångsrikt varumärke, därför kan det vara bra för företag att publicera recensioner och
utmärkelser som tilldelats varumärket (Malhotra et al., 2013). Soluppgången använde sig
också av recensioner, då följarna kan betygsätta Soluppgången via Facebooksidan. Dock
nämndes inget om lojalitet i samband med detta under intervjun. Soluppgången och till en viss
del Creations by Lis och Blickfång använder sig av speciella rabatter och erbjudanden som
följarna får ta del av via Facebooksidan och sedan kan använda i butikerna eller i webbutiken.
Att erbjuda olika medlemsförmåner till sina kunder är enligt Aaker (2010) ett sätt företag kan
skapa lojalitet bland sina kunder.
Lindell på Soluppgången arbetar med att stärka lojaliteten bland sina kunder för att få
kundkretsen att växa. En lojal kund pratar ofta väl om företaget till personer i sin närhet vilket
kan generera nya kunder. Det är också mer kostnadseffektivt att skapa lojalitet bland
befintliga kunder än att attrahera nya (Aaker, 2010). Lindell menar att Facebook underlättar
vid arbetet med lojaliteten då resultatet blir mätbart och det är lätt att se hur många som
använt sig av erbjudandet. För Creations by Lis är det viktigt att lyckas skapa en känsla av
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samhörighet till sina kunder och då dem att känna sig behövda. Marklund menar att det
genererar lojalitet som i sin tur kan leda till nya kunder. Lyckas varumärket skapa en känsla
av samhörighet med sina följare på varumärkessidan har det visat sig stärka lojaliteten bland
kunderna (Aaker, 2010). Om kunderna anser att de haft en positiv och givande upplevelse när
de besökt en varumärkessida på Facebook främjar detta varumärket genom lojalitet (Anderson
& Sasinovskaya, 2011). Att skapa en positiv upplevelse för sina följare är viktigt för
Creations by Lis och Soluppgången. Även Bossons är nog med detta, men lägger mest fokus
på det utanför Facebook.
Creations by Lis är det fallföretag som enligt tabellen ovan arbetar med flest delar för att
stärka lojaliteten. Vid observation är Creations by Lis den sida som är mest aktiv och
publicerar flest inlägg. Det kan vara en anledning till varför de andra fallföretagen inte arbetar
med detta på samma sätt.
Arbetet med att stärka lojaliteten skiljer sig en aning åt för Blickfång. Ahrendtsen Blom
menar att de arbetar med att stärka lojaliteten bland sina webbaserade kunder, men arbetar
inte alls med lojaliteten bland kunderna i den fysiska butiken. Anledningen till det är att
kunderna som handlar i den fysiska butiken redan är lojala att det inte behövs.
De två andra fallföretagen, Staken & Veken och Bossons, arbetar inte aktivt med att stärka
lojaliteten via Facebook. Carlquist på Staken & Veken skulle vilja göra det, men än så länge
sker arbetet med detta offline. På Bossons är både Hallberg och Roos överens om att lojalitet
inte kan skapas enbart via Facebook, utan det krävs en positiv upplevelse och ett brett
sortiment. Trots detta tror de att lojaliteten kan påverkas något genom de erbjudanden som
läggs upp på Bossons Facebooksida. Skillnaden med Bossons erbjudanden jämfört med de tre
fallföretagen som arbetade med lojaliteten via Facebook är att Bossons erbjudanden även går
ut via annonser och direkt i butikerna. Creations by Lis, Soluppgången och Blickfång
publicerar erbjudanden som är unika för deras följare för att få dem att känna sig delaktiga. En
anledning till att Bossons inte aktiv arbetar med att stärka lojaliteten bland kunderna skulle
kunna vara företagets storlek. Ett antagande är att då Bossons är så pass stora är de inte längre
beroende av att skapa lojalitet till sina kunder i samma utsträckning som de lite mindre
företagen.
Tabell 5.4 Upplevd kvalitet via Facebook
Aktivitet/Företag

Creations by
Lis

Soluppgången Staken &
Veken

Helhetsuppfattning
Säkerhet för kunder
Kommunikation
Välkända
leverantörer

x
x
x

Blickfång Bossons
x
x

x

Resultatet av vår undersökning visat att fallföretagen är relativt oense om hur den upplevda
kvaliteten påverkas. En anledning till det kan vara att upplevd kvalitet definieras olika av
olika företag. Den upplevda kvaliteten är den kvalitet som förknippas med varumärket och
påverkar konsumenters bild av varumärket (Aaker, 2010). Creations by Lis och Staken &
Veken anser att det inte är möjligt att påverka den upplevda kvaliteten via marknadsföring på
Facebook. Carlquist på Staken & Veken anser att det är produkterna som besitter kvaliteten,
därmed är den inte påverkbar varken positivt eller negativt genom marknadsföring. Om
kvalitet definieras som enbart något som produkten besitter i enighet med Carlquist, förstår vi
hennes uppfattning om att den upplevda kvaliteten inte går att påverka genom marknadsföring
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via Facebook. Marklund definierade inte kvalitet under intervjun, men ansåg att det inte var
något hon arbetade aktivt med att påverka genom Creations by Lis Facebooksida.
Som tabellen visar tror både Blickfång och Bossons att den upplevda kvaliteten bygger på
kundernas helhetsuppfattning av företaget. Båda företagen anser att helhetsuppfattningen går
att påverka via Facebook genom bra kommentarer, bra bemötande och genom att förmedla en
mångsidig bild av företaget. Detta bekräftar även Aaker (2010) som menar att den upplevda
kvaliteten är en del av konsumenternas generella syn på företaget och hjälper därför till att
skapa ett helhetsintryck.
På Soluppgången är kommunikationen viktig för att påverka den upplevda kvaliteten.
Kunders frågor och synpunkter ska bemötas snabbt och ge ett intryck av förstaklassig service.
Genom ett offentligt bemötande menar Lindell att kunden ska kunna se hur tidigare kunder
blivit behandlade. Det kan ses som en typ av säkerhet för nya kunder genom att de kan skapa
sig en uppfattning om företagets seriositet. Kommunikationen som bedrivs via Facebook
kännetecknas av en tvåvägskommunikation vilket gör att Facebook kan användas som
kundsupport (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). På den punkten är även Blickfång överens
om att kommentarer kan bidra till att öka den upplevda kvaliteten. Ahrendtsen Blom anser att
tidigare kunders kommentarer om bra service och produkter gör att nya kunder känner sig
säkrare att handla via framförallt webbutiken. Den upplevda kvaliteten är i många fall det som
skiljer ett varumärke från konkurrenter och kan vara avgörande i en konsuments köpbeslut
(Aaker, 2010). Soluppgången är också det enda fallföretag som använder sig av välkända
leverantörer i sin marknadsföring. Anledningen till det är att kunderna har en bättre bild över
välkända leverantörers kvalitet och kan därför dra nytta av det i sin marknadsföring.
Tabell 5.5 Varumärkesassociationer via Facebook
Aktivitet/Företag Creations by
Lis
x
Förmedla känsla
x
Belysa utbudet
Personer
Helhetsintryck
Evenemang

Soluppgången Staken &
Veken
x
x

x

Blickfång Bossons
x
x
x

x
x
x
x
x

Vid arbetet med att stärka varumärkets associationer via Facebook kan vi utläsa en del
likheter mellan fallföretagen även om några av dem arbetar mer aktivt med det än andra.
Varumärkesassociationer skapas med hjälp av en länk mellan varumärket och en minnesbild
som förmedlar en känsla till konsumenten, med andra ord de tankar konsumenten förknippar
med varumärket (Keller et al., 2008).
Alla fem fallföretagen är överens om att inlägg som förmedlar en överblick över butikernas
utbud stärker konsumenternas associationer. Genom att marknadsföra utbudet kan
konsumenterna skapa associationer utifrån sortimentet och det kan vara därför samtliga
fallföretag publicerar de typer av inlägg. Ett sätt konsumenter kan skapa sig associationer till
ett varumärke är exempelvis genom olika typer av produktattribut (Aaker, 2010).
Staken & Veken det fallföretag som endast påverkar associationerna genom produktbilder och
vill på det sättet att kunderna ska veta vad de kan förvänta sig när det handlar i butiken. Att
Staken & Veken inte är särskilt aktiva i sin marknadsföring via Facebook har vi kunnat utläsa
i de tidigare tabellerna och de är inte heller aktiva när det gäller att stärka associationerna.
Genom att enbart belysa utbudet går Staken & Veken miste om andra delar av företaget som
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skulle kunna generera associationer. Det är inte bara butikernas utbud som skapar
associationer utan även varumärkets kunskaper, värderingar och anställda utgör en viktig del
av varumärkesidentiteten (Doyle & Stern, 2006). Detta är något som både Blickfång och
Bossons tar i beaktning och menar att kundernas helhetsintryck påverkar associationerna.
Bossons är även här det enda fallföretaget som anordnar event i sina butiker och anser att det
även bidrar till att stärka associationerna. Tanken är genom att publicera bilder på personer
under ett evenemang påverkas associationerna bland konsumenterna och de kopplar ihop
varumärket med en viss händelse. Personer i marknadsföringen underlättar för konsumenter
att skapa associationer till varumärket genom att ge marknadsföringen en mening och ett
värde (Aaker, 2010). Även Soluppgången använder sig av personer i marknadsföringen.
Skillnaden från Bossons är att Lindell på Soluppgången istället lägger upp bilder på sig själv
för att följarna ska veta vem hon är och lättare kunna associera till hennes budskap.
Soluppgången anordnar också evenemang för sina kunder, men det var inget som Lindell tog
upp i intervjun under associationer. De associationer som företag vill att konsumenter ska ha
till ett varumärke är viktigt att ta i beaktning vid olika marknadsföringsbeslut (Keller et al.,
2008). För Creations by Lis, Blickfång och Bossons är det viktigt att försöka förmedla en
tydlig känsla för vad företagen står för i sin marknadsföring. Det gör att konsumenterna kan
skapa sig associationer som går utanför produktutbudet. Bossons var det fallföretag som
arbetade mest aktivt med att stärka associationerna. En anledning till det skulle kunna vara att
de precis startat en ny sida och därför är noga med att förmedla samma associationer som
tidigare.
Tabell 5.6 Varumärkesengagemang via Facebook
Aktivitet/Företag
Tävlingar
Frågor
Produktbilder
Inspirationsbilder
Personliga inlägg
Humor

Creations by
Lis
x
x
x
x

Soluppgången Staken &
Veken
x
x
x
x

x

Blickfång Bossons
x

x

x

x

x

Tabellen ovan visar att det finns tydliga likheter även mellan fallföretagens tillvägagångssätt
att skapa engagemang bland sina följare på Facebook. Syftet med att skapa engagemang bland
sina följare är att bygga upp en delaktighet bland följarna samt även få en bättre spridning av
marknadsföringen (Dennhardt et al., 2013). Spridingen av marknadsföringen gynnas vid
engagemang då en händelse mellan en följare och ett varumärke blir synligt även för
personerna i följarens nätverk (Buil et al., 2012).
Samtliga fallföretag, med undantag för Staken & Veken som inte anordnar några tävlingar, är
överens om att det är tävlingar som skapar mest engagemang via Facebooksidan och anordnar
därför dessa med jämna mellanrum. Fördelen som företagen ser med tävlingar är att inlägget
delas och sprids, vilket kan vara svårt med ett vanligt inlägg som vanligtvis gillas eller
kommenteras. Enligt Dennhardt et al. (2013) kan engagemang skapas bland följarna genom
bilder, inlägg och tävlingar via varumärkessidan. Tävlingar har visat sig vara fördelaktigt att
anordna bland fallföretagen, men Staken & Veken är det enda av dem som inte använder sig
av tävlingar. Staken & Veken har av fallföretagen överlägset minst antal följare och en
anledning till det skulle kunna vara att de inte fått ta del av den spridning som skapas med
hjälp av en tävling.
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Produktbilder är bra att publicera då det skapar engagemang i form av feedback och
recensioner bland följarna (Malhotra et al., 2013). Som tabellen ovan visar är produktbilder
vanligt förekommande bland fallföretagen och de flesta är överens som att denna typ av
inlägg uppskattas av följarna. Även på frågan om vad som påverkar associationerna var
fallföretagen överens om att produktbilder var bra inlägg. Att Creations by Lis inte använder
produktbilder för att skapa engagemang i samma utsträckning som de andra tror vi kan höra
ihop med att Marklund publicerar en hel del inspirationsbilder. Inspirationsbilderna innehåller
Creations by Lis produkter men bilden säger mer än bara en produkt. Vi tror att det kan
påverkas av att Marklund driver två bloggar och därmed vill förmedla mer än bara en bild i ett
inlägg. Känslan vi får av Creations by Lis Facebooksida är att den känns mer inspirationsrik
än kommersiell. Creations by Lis och Soluppgången anger att personliga inlägg också
engagerar följarna. Personliga inlägg bidrar till att konsumenterna kan skapa en tydlig bild av
vad varumärket står för och har lättare att associera till varumärket. Detta gör att
engagemanget främjas (Malhotra et al., 2013). De andra tre fallföretagen är inte lika
övertygade om detta, utan försöker istället hålla sina inlägg professionella.
Ett enkelt sätt att engagera följarna är genom att förmedla ett inslag av humor i inläggen på
varumärkessidan. Det leder till att följarna blir mer villiga till att dela inlägget till sina vänner
(Malhotra et al., 2013). Av de fem fallföretagen var det endast Bossons som i nuläget försöker
få in humor i sina inlägg. Hallberg är tydlig med att inlägg med humor uppskattas av följarna
och anser att ett tråkigt inlägg inte skapar engagemang.
Förutom tävlingar är det inspirationsbilder och inlägg med frågor som engagerar Creations by
Lis följare mest. Genom att humanisera inläggen har företag möjligheten att förmedla en
tydlig bild av vad varumärket står för samt göra det lättare för konsumenter att associera till
varumärket. Det gör att följarna blir mer villiga till engagemang (Malhotra et al., 2013).
Engagemang kan ske på många olika sätt genom Facebook. Frågor i inlägg anser vi skapar
med kommentarer från följarna och det betyder i många fall mer än att bara trycka på
gillaknappen.
5.2.3 Kommunikation
Tabell 5.7 Kommunikation via Facebook
Aktivitet/ Företag

Creations
by Lis
x
Tvåvägskommunikation
x
Nå många
x
Personligt
x
Tilltala fler målgrupper
Budskap med humor
x
Kommunicera oftare
Professionella budskap

Soluppgången Staken &
Veken
x
x
x
x
x

Blickfång Bossons

x

x
x

x

x
x

x
x
x

Efter att studerat den insamlade empirin ser vi att det förekommer likheter och vissa
skillnader mellan fallföretagens kommunikation via Facebook. Sociala medier har förändrat
kommunikationen mellan företag och konsumenter och konsumenternas delaktighet blir allt
mer viktig för företagen (Wright & Hinson, 2009). Att budskapet som kommuniceras via
Facebook når ut till många människor är samtliga fallföretag överens om är Facebooks största
fördel som kommunikationskanal. Andra fördelar som lyfts fram är möjligheten till
tvåvägskommunikation med följarna, potentialen att tilltala flera olika målgrupper samt att
kunna kommunicera ofta och snabbt.
52

För att lyckas fånga mottagarens intresse är det viktigt att budskapet är intressant och
genererar värde till mottagaren (Doyle & Stern). De två intervjupersonerna på Bossons talar
lite emot varandra i frågan hur budskapet ska formuleras. Hallberg anser att det är viktigt att
få in en aning humor i budskapet för att nå ut till följarna medan Roos anser att det är viktigt
att alltid vara professionell i inläggen. Dock tillägger Roos att det fortfarande är viktigt att
våga sticka ut för att synas, helt oense är de därför inte.
Staken & Veken som inte är lika aktiva på Facebook som de resterande företagen är
tveksamma på om kommunikationen via Facebook når ut till deras målgrupp. Enligt Buil et
al. (2012) är en av svårigheterna med kommunikation via Facebook att locka rätt typ av
följare. Carlquist anser att Facebook når en yngre målgrupp medan Staken & Vekens
målgrupp är något äldre. Hon ser ändå en potential i kommunikationen via Facebook då det är
möjligt att nå en stor mängd människor. Därför tror Carlquist att en blandning mellan
traditionell kommunikation och kommunikation via Facebook kan vara fördelaktigt i
framtiden. Traditionell kommunikation är ett budskap som förmedlas från företag till
konsument (Doyle & Stern, 2006) via exempelvis TV och tidningar (Kotler et al., 2008).
Soluppgången har under intervjun uppgett samma ålder på sin målgrupp, men ser inte
kundernas ålder som ett hinder i sin marknadsföring på Facebook. Att Staken & Veken är
minst aktiva i användningen på Facebook kan ha direkt samband med att de även har minst
följare.
Att vara personlig i sin kommunikation är Creations by Lis och Soluppgången ensamma om
bland fallföretagen. I tabell 5.6 om varumärkesengagemang via Facebook framkommer det
även där att Creations by Lis och Soluppgången är det enda företagen som gör personliga
inlägg. Dessa företag utmärker sig även som de som arbetar med lojaliteten mest. Företagens
bakomliggande förhoppning skulle kunna vara att kunden blir mer lojala till någon som
kunden även känner på en personlig nivå. Marknadsföring och kommunikation via Facebook
möjliggör för företag att anpassa innehållet till en mer personlig nivå än vad som är möjligt
via de traditionella marknadsföringskanalerna (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012).
Anledningen till att de andra fallföretagen inte vill vara personliga kan vara att de fortfarande
vill behålla företagskänslan och därmed försöker vara professionella i sina budskap. Det var
endast Blickfång och Bossons som i intervjun framförde att de är noga med att vara
professionella.
Kommunikationen via Facebook kännetecknas av att det i många fall är kunden som är
initiativtagande och därför upplever företagen föredelen att kunna föra en
tvåvägskommunikation med sina kunder (Chaffey & Ellis-Chadwick). I intervjuerna framgick
det att Creations by Lis, Soluppgången och Bossons ser tvåvägskommunikationen med sina
kunder som en stor fördel. Möjligheten att snabbt kunna få respons på ett inlägg och att snabbt
kunna svara på kundernas frågor gör Facebook till en unik kommunikationskanal. Tackvare
tvåvägskommunikationen kan Facebook numera användas som kundsupport (Chaffey& EllisChadwick, 2012). Ett samband kan uppfattas i exempelvis Blickfångs tänkesätt att inte
använda Facebook för att hålla en dialog med kunden och att vara noga med att vara
professionella. Genom att inte prata med kunden via Facebook, och därmed skapa en
personlig relation, kan den professionella imagen upprätthållas.
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6. Slutsats
I detta kapitel redogörs de slutsatser vi kommit fram till utifrån vårt analyserade resultat. Här
förs en diskussion om resultatet för att besvara problemformuleringarna som uppsatsen
kretsat kring.
___________________________________________________________________________
Vad är syftet med företagets Facebooksida?
Genom studien har det framkommit att företagens främsta syfte med att använda Facebook
som marknadsföringskanal är att exponera varumärket genom spridning, ökad räckvidd och
WOM. Alla våra fallföretag verkade överens om att det är viktigt med ett positivt WOM, då
WOM leder till att fler känner till företaget. WOM kan även ha en negativ effekt på
varumärket, men detta är inget som våra fallföretag ännu har erfarit. Våra fallföretag är av
mindre storlek och majoriteten av företagen tycker att en fördel med Facebook att de
överstående syftena kan uppnås till en relativt låg kostnad. Fallföretagen använder sig inte i
någon större utsträckning av andra medier än Facebook för att marknadsföra företaget och
varumärket, därför blir marknadsföringen på Facebook viktig för de flesta av fallföretagen.
Företagets affärsverksamhet sker i butik och är alltså det stället som företagen kan sälja sina
produkter till kunden och det är den enda situationen som företagen faktiskt kan tjäna pengar.
Endast två av fem företag har som uttalat syfte att locka in kunder i antingen webbutik eller
fysisk butik. Dock uppger andra företag att de anordnar event i butiken, vilket också syftar till
att locka kunder till butiken.
Vår studie har visat att det är svårigheter att från spridning av företagets budskap på Facebook
till att få in en kund i butiken och faktiskt handla. Därför är det viktigt för företagen att
fokusera på värdeskapande aktiviteter på Facebook. Företag med en Facebooksida som
påverkar kunden har en betydligt större chans att öka sin försäljning genom Facebook, än
någon som inte arbetar aktivt med värdeskapande. Att Facebook kan vara tidskrävande är
viktigt att ta hänsyn till. De av våra fall företag som faktiskt tar sig den tiden som krävs får
igen det i ett högre antal följare.
Vår slutsats om vad syftet med företagets sida på Facebook är primärt att synas och sprida
företagets budskap. Genom spridningen stärks varumärket, som i sin tur kan leda till ökad
försäljning.
Hur använder sig företag av Facebook för att stärka sitt varumärke?
För att öka varumärkets värde finns det fyra olika komponenter som tillsammans genererar
värde. Studien visar att fallföretagen använder olika många av dessa komponenter och även
på olika sätt. En av de komponenterna är varumärkeskännedom. Resultatet av vår studie visar
att fyra av fem fallföretag arbetar aktivt med att stärka varumärkeskännedomen genom
marknadsföring via Facebook. Genom att publicera inlägg med information och bilder som
visar sortimentet menar majoriteten av fallföretagen att varumärkeskännedomen stärks. Det
enda av våra fallföretag som inte aktivt arbetade med att stärka varumärkeskännedomen via
Facebook var Blickfång. Anledningen till det är att det är lätt att få följare till sin
varumärkessida, men betydligt svårare att få dem att faktiskt bli kunder. Blickfång var det
företag som använt sig av Facebook längst tid och därför känner att arbetet inte genererar
samma resultat som det gjorde i början. Vi anser att tiden av användandet av Facebook för ett
litet företag kan ha stor påverkan på resultatet som varumärkessidan genererar. Exempelvis
anser Creations by Lis att Facebook är den marknadsföringskanal som stärkt
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varumärkeskännedomen mest. Creations by Lis har marknadsfört sig via Facebook i drygt två
år och har därför inte upplevt att resultatet avtagit ännu. Bossons var det enda av fallföretagen
som uppgav att de köper annonsplatser på Facebook som ett komplement till
varumärkessidan, samt anordnar evenemang inne i butiken för att öka kännedomen om
företaget. Bossons är av fallföretagen det största företaget med 16 anställda och ett flertal
butiker. Därmed antar vi att de har en större budget för marknadsföring och därmed kan
bygga på marknadsföringen ytterligare.
Samtliga av företagen i vår undersökning angav att de tror att nya kunder upptäckt dem via
Facebook. Vi ser det som ett resultat på att Facebook faktiskt hjälper företag att öka
kännedomen bland konsumenter. Vi tror att framförallt lite mindre företag gynnas av detta då
de inte har resurser till att marknadsföra sig i andra medier i samma utsträckning som ett
större företag.
Tre av fallföretagen säger sig använda Facebook för att stärka lojaliteten bland sina kunder.
Att stärka lojaliteten är också en av de fyra komponenter som genererar värde till varumärket.
Genom att publicera feedback och recensioner anser fallföretagen att lojaliteten stärks. Precis
som teorin säger anser vi också att konsumenter vill vara en del av ett framgångsrikt
varumärke och därför blir lojala då de tar del av positiv feedback från tidigare kunder. Vi är
även eniga med Ahrendtsen Blom på Blickfång som under intervjun ansåg att feedback och
recensioner gör att nya kunder känner sig säkra när de handlar via webbutiken. Då majoriteten
av fallföretagen kompletterar sina butiker med en webbutik anser vi att en varumärkessida på
Facebook där nya kunder kan söka information från tidigare kunder främjar lojaliteten och
bidrar till en säkrare affär för kunden.
Att via Facebook påverka den upplevda kvaliteten, som också är en av de komponenter som
bidrar med värde till varumärket, har fallföretagen relativt olika åsikter angående. Creations
by Lis och Staken & Veken tror inte kvaliteten går att påverka på något sätt via Facebook.
Detta då de anser att det är produkterna som besitter kvaliteten och att produkternas kvalitet
inte går att påverka genom marknadsföring. De resterande tre ansåg att kvaliteten gick att
påverka via marknadsföring via Facebook och att den därmed inte bara berodde på
produkternas egenskaper utan av en helhetsbild av företaget. Att påverka företagets
helhetsbild via Facebook menar fallföretagen är möjligt genom kommentarer, bemötande och
genom att visa upp en mångsidig bild av företaget. Vi anser att bemötande och service kan
vara en del av den kvalitet som upplevs vid ett köp och att Facebook kan bidra till att
helhetsbilden förbättras. Vi tror dock att resultatet bygger mycket på hur fallföretagen
definierar kvalitet och tror därför att resultatet kan skilja sig en del mellan företag.
Den fjärde komponenten som bidrar till att skapa värde för varumärket är associationerna som
varumärket omges av. Samtliga fallföretag i vår studie angav att de på ett eller annat sätt
arbetade med att påverka associationerna via Facebook. Fallföretagen var överens om att
associationerna till varumärkena kan påverkas i rätt riktning genom att belysa utbudet via
varumärkessidan. Genom att visa utbudet ger det en tydlig bild över vad företaget har att
erbjuda och konsumenterna vet vad de kan förvänta sig av butikerna. Bossons var ensamma
om att genom evenemang stärka associationerna. Genom att publicera information om eventet
och bilder på besökare anser Bossons att associationerna stärks. Vi håller med Bossons om att
det är lättare att associera till ett företag genom en händelse eller en person, något som även
Soluppgången använde sig av. Även här tror vi att Bossons marknadsföringsbudget kan vara
avgörande för att kunna arrangera evenemang i butiken, därför är det inget som de lite mindre
företagen håller på med i samma utsträckning.
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Engagemang är något som Facebook främjar och gör att marknadsföringen sprids.
Anledningen till att vi undersökte hur företagen skapar engagemang bland sina följare var för
att det kan kopplas till samtliga fyra värdeskapande komponenter. När det gäller att skapa
engagemang är det överlägset tävlingar som ger bäst resultat. Det gäller dock att noga ha koll
på vilka regler som gäller och även vara medveten om anledningen till tävlingen. En del av
fallföretagen angav att tävlingar endast var för att synas mer, men för exempelvis Blickfång
var det viktigt att själva tävlingen genererade nya kunder. Vi tror att den spriding som en
tävling via Facebook skapar gynnar företagets kännedom. Trots detta tror vi ändå att det är
svårt att få försäljningen att öka genom att arrangera en tävling på varumärkessidan.
Produktbilder är en annan typ av inlägg som fallföretagen ansåg skapar engagemang. Genom
produktbilder får kunderna information om produkten och företaget får feedback från följarna.
Fallföretagen är relativt oense om hur inläggen bör formuleras för bästa engagemang. En del
anser att humor och personliga inlägg skapar mest engagemang, medans en del anser att det
alltid är viktigt att hålla inläggen professionella. Vi tror att det är viktigt att hitta en balans
mellan att vara personlig och professionell. Studerar vi företagens varumärkessidor ser vi att
inlägg humor delas fler gånger än ett inlägg utan. Men samtidigt är det viktigt att behålla
företagsrollen och agera professionellt.
Sammanfattningsvis kan vi utläsa av resultatet att samtliga fallföretag arbetar med någon eller
några av komponenterna för att stärka varumärket. Hur det arbetar skiljer sig något åt
beroende på tid, intresse och antal följare. Vi kan även se att syftet med fallföretagens
varumärkessidor influerar arbetet med att stärka varumärket. Är syftet exempelvis att synas
läggs mycket tid på att öka kännedomen och associationerna, medans andra syften genererar
andra arbetssätt. Vi är efter studien positiva till Facebooks förmåga att bidra till att små
företag kan stärka sina varumärken på ett billigt och enkelt sätt.
Vad urskiljer Facebook som kommunikationskanal?
Kommunikationen via Facebook når ut till många människor, vilket är den största
anledningen till att fallföretagen använder Facebook som kommunikationskanal. Att
tvåvägskommunikationen inte lyfts fram av mer än tre av fem fallföretag var något av en
överraskning, då detta var den anledning som vi ansåg bidrog mest till användandet av
Facebook som kommunikationskanal. Analyserar vi vilka företag som inte uppgav
tvåvägskommunikationen som Facebooks fördel framgår det att det är Staken & Veken samt
Blickfång. De två är de fallföretag som är minst aktiva på sina varumärkessidor, vilket kan
vara en avgörande faktor då de inte lägger tid på att kommunicera med följarna. En annan
faktor kan vara att de båda vill hålla sina inlägg professionella. Staken & Veken är
tveksamma om Facebook är rätt media att kommunicera via, då de anser att Facebook inte
täcker deras lite äldre målgrupp. Detta är något som vi inte anser stämmer då Facebook idag
infattar de flesta målgrupper. En bakomliggandefaktor till Staken & Vekens inställning till
Facebook kan vara att de inte är tillräckligt aktiva för att locka följare och uppnå det bästa
resultatet av sidan. Soluppgången angav sig bemöta samma målgrupp via Facebook och såg
inte det som något problem.
När det gäller hur Bossons kommunicerar via Facebook ser vi en skillnad i de två
intervjupersonernas svar. Hallberg anser att kommunikationen ska innehålla humor, medans
Roos anser att det är viktigt att hålla budskapen professionella. Eftersom de båda har olika
befattningar och ansvarsområden inom företaget behöver skillnaden inte betyda särskilt
mycket då olika delar i företaget kommunicerar på olika sätt.
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Att vara personlig i sin kommunikation var det endast två fallföretag som ansåg sig vara.
Många delar av marknadsföringen via Facebook hänger ihop med varandra och för Creations
by Lis och Soluppgången ser vi en tydlig trend på svaren. De två fallföretagen ansåg sig vara
personliga i sin marknadsföring och kommunikation och det framkom även vid lojalitet och
engagemang.
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att synligheten är Facebooks största fördel som
kommunikationskanal. Samtliga fallföretag ansåg att möjligheten till att nå många människor
var det som lockade till kommunikation via Facebook. Utöver det var det möjligheten till
tvåvägskommunikation, kunna kommunicera oftare samt att kunna tilltala många olika
målgrupper som lyftes fram till Facebooks fördel.

6.1 Rekommendationer till fallföretagen
Våra rekommendationer till fallföretagen är att försöka ha en klar strategi över vad de vill
uppnå med marknadsföringen. Det känns som att Creations by Lis har ett bra syfte med sin
varumärkessida och verkar vara medveten om vad som krävs för att driva en fungerade sida.
För att försöka bibehålla det goda resultatet gäller det att fortsätta vara aktiv och inspirera
följarna.
Soluppgången är det enda fallföretag som anser sig arbeta med alla delar inom
varumärkesbyggnad. Det blir därför svårt att ge någon konkret rekommendation till företaget.
Det företag som har mest att utveckla när det gäller sin varumärkessida på Facebook är Staken
& Veken. Vi tror att marknadsföringen via Facebook skulle ge ett bra resultat om det bara
lades ner lite mer tid. Carlquist ansåg att hennes målgrupp inte finns på Facebook, men det
tror vi att den gör. Genom att marknadsföra varumärkessidan i butiken tror vi att Staken &
Veken skulle få fler följare på Facebook som också kan generera fler kunder i butiken.
Blickfång angav att deras bästa tid på Facebook var över. Vi tror att Blickfång hade kunnat
bibehålla samma resultat om sidan uppdaterades som den gjorde i början. Men nu finns inte
tiden och viljan till det och då kan det vara rimligt att söka sig efter nya
marknadsföringskanaler.
En rekommendation vi har till Bossons är att när den nya sidan marknadsförts tillräckligt
minska lite på inläggen. Följarna vill inte ha för mycket marknadsföring i sitt nyhetsflöde,
vilket kan leda till att en del slutar följa Bossons.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
I denna uppsats har syftet fokuserat på att undersöka hur företag stärker sitt varumärke via
Facebook. Därför hade det varit intressant att genomföra en studie som jämförde andra sociala
mediers förmåga att stärka varumärken. Exempel på andra sociala medier som hade varit
intressanta att undersöka är Instagram, som snabbt blivit populärt, samt även Twitter och
bloggar. Eftersom vi valt att endast undersöka hur små företag marknadsför sig och stärker
sina varumärken via Facebook hade det även varit intressant att genomföra en jämförelse med
stora företag och se om arbetet skiljer sig åt från de lite mindre. Då hade exempelvis
omsättning och andra resurser kunnat tas i beaktning för att finna likheter och skillnader.
En annan aspekt hade varit att triangulera undersökningen och undersöka hur konsumenterna
uppfattar företagens varumärkesbyggnad via Facebook. Alltså inte bara genomföra studien ur
ett företagsperspektiv, utan även beröra ämnet ur ett konsumentperspektiv. I vår studie har
inte syftet varit att belysa Facebooks negativa sidor. Som en motsatts till vår studie hade det
varit intressant att genom föra en undersökning för att ta reda på om Facebook kan skada ett
varumärke.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
1. Om företaget
- Bakgrund/historia
- Hur många butiker har företaget?
- Hur många anställda har företaget?
- Vilken är din position i företaget och hur länge har du arbetat på företaget?

2. Användandet av Facebook
- Hur länge har företaget använt sig av Facebook?
- Är det flera personer som uppdaterar sidan eller är det en person som har ansvaret?
- Vilka anledningar bidrog till att ni började använda er av Facebook? (Exempelvis billigt,
modernt, bra resultat)
- Hur ofta uppdateras sidan?
- Hur många följare har ni på Facebook?

3. Vilket är det huvudsakliga syftet till att ni använder Facebook?

4. Hur får ni era kunder att gilla er varumärkessida på Facebook? (Exempelvis via den egna
hemsidan, i butiken/butikerna, via reklam)

5. Har ni upplevt några nackdelar genom användandet av Facebook?

6. Anser ni att det är viktigt att konsumenter pratar gott om er på internet?
- Arbetar ni aktivt med detta?

7. Hur använder ni Facebook för att öka varumärkeskännedomen bland konsumenterna?
- Upplever ni någon skillnad från andra marknadsföringskanaler när det gäller att förbättra
varumärkeskännedomen?
- Tror ni att ni fått nya kunder som upptäckt företaget genom Facebook?

8. Hur använder ni Facebook för att stärka lojaliteten bland era konsumenter?
- Vad anser ni vara viktigast i arbetet för att stärka lojaliteten? (Kundengagemang, positiva
upplevelser mm)
- Upplever ni någon skillnad från andra marknadsföringskanaler när det gäller att förbättra
lojaliteten?

9. Är det möjligt för er att påverka den upplevda kvaliteten genom er marknadsföring på
Facebook? På vilket sätt?

10. Hur använder ni Facebook för att skapa och stärka associationerna till ert varumärke?
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- Är det något speciellt budskap ni vill förmedla genom Facebooksidan?

11. Vilka typer av inlägg skapar mest engagemang bland användarna på Facebook?
- Hur definierar ni engagemang? (Likes, delningar, kommentarer)
- Har ni någon gång haft någon typ av tävling genom er Facebooksida? I vilket syfte i så fall?

12. På vilket sätt anser ni att marknadsföring genom Facebook skiljer sig från de traditionella
marknadsföringssätten (Tidningar, tv, radio mm)? Fördelar? Nackdelar?
13. Vad är viktigt att tänka på vid kommunikation i sociala medier i förhållande till
traditionella kanaler som tidningar och tv?
14. Finns det något mer att tillägga för att vi ska förstå hur ni marknadsför er genom
Facebook med syfte att stärka varumärket?
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Bilaga 2 – Printscreensfrån Creation by Lis
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Bilaga 3 –Printscreens från Soluppgången
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Bilaga 4 – PrintscreensfrånStaken& Veken
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Bilaga 5 – Printscreens från Blickfång
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Bilaga 6 – Printscreen från Bossons.se
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