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Förord 
Studien är skriven under min period i New York City under våren 2015, en uppgift som under hela 
perioden har varit påfrestande men som i slutändan har skapat en studie jag kan vara stolt över. Ett 
stort tack till de respondenter som valde att engagera sig i min studie och deltog i min enkät. Tack 
också till min handledare Mikael Hilmersson som har varit till stor hjälp under en väldigt intensiv 
och tuff vårperiod. 
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Abstrakt 

Titel: Varumärkeslojalitet på Facebook - aktiviteternas påverkan 

Författare: Rasmus Nilsson 

Datum: 150523 

Handledare: Mikael Hilmersson 

Nyckelord: Lojalitet, varumärkeslojalitet, Facebook, sociala medier, kommunikation. 

Frågeställning: ”Hur påverkar företagens och kundernas aktiviteter på Facebook kundens 
varumärkeslojalitet?” 

Syfte: Facebook är en stor del av ett företags försök att skapa en större, starkare och mer lojal 
kundbas. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur företag kan använda Facebook som  
kommunikationskanal för att öka varumärkeslojaliteten. Detta med fokus på såväl företagens som 
användarnas aktiviteter på företagens Facebook-sidor.   

Teoretisk referensram: Teorikapitlet syftar till att ge en bakgrund till koncept, teorier, och tidigare 
forskning. Här beskrivs termen och modellen för varumärkeslojalitet, sammanlänkat med annan 
nödvändig bakgrund för angränsade modeller och teorier som vidare bygger på konceptet. Här 
beskrivs lojalitet till varumärken och  hur det påverkas av flera andra viktiga faktorer samt hur dessa 
inkorporeras i sociala medier, främst Facebook. 

Metodologi: Metodologikapitlet lyfter och diskuterar de vetenskapliga val som har tagits för att 
studien skall kunna fortlöpa. Här beskrivs hur den data som använts blivit insamlad och hur dess 
positiva och negativa effekter har haft inverkan på studien. Kapitlet belyser det empiriska material 
som samlats in för att på så sätt visa på undertecknads förståelse för de urval som tillämpats.  

Empirisk data: Det empiriska kapitlet presenterar den empiriska data som har samlats in för 
studien, i form av en kvantitativ enkät. Den kvantitativa enkäten presenteras med hjälp av 
frågeställningarna byggda på Likertskalan och i diagram i form av respondenternas svar. Därefter 
presenteras enkäten och dess resultat i form av en analys som genomförts med det statistiska 
programmet SPSS. 

Diskussion: I diskussionskapitlet använder jag den tidigare presenterade teorin för att skapa en 
förståelse för det samlade empiriska materialet. Jag sammankopplar teorin med det insamlande 
empiriska materialet för att hitta likheter och skillnader. 

Slutsats: Studien visar att varumärkeslojaliteten påverkas av hur aktiva både kunder och företag är 
på Facebook. Dock är det olika parametrar som synnerligen påverkar lojaliteten, främst kvalitet på 
produkten/tjänsten och andra användares åsikter och kunskaper. Studien stärker det faktum att 
Facebook bör användas som ett verktyg för kommunikation, då den har en stark inverkan på både 
kundens och företagets aktiviteter och engagemang. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund som sedan fortsätter in i en 
problemdiskussion. Med bakgrunden och problemdiskussionen som bas, presenteras därefter 
studiens problemformulering och syfte. Därefter beskrivs studiens avgränsningar och bidrag för att 
klargöra syftet med studien för läsaren. Slutligen preciseras de centrala begreppen och den 
fortsatta dispositionen för studien. 

1.1 Problembakgrund 
Termen ”brand” (varumärke) kommer från Forn-nordiskans brandr, ett ord som betyder ”att 
bränna”. Bönder förr i tiden stämplade sin boskap genom att brännmärka den och när 
byteshandeln utvecklades användes dessa ”brands” av handelsmännen för att skilja deras 
boskap från konkurrensen. En handelsman som hade ett särskilt bra rykte, med god kvalitet på 
sin boskap, var med sitt ”brand” eftertraktad på marknaden. Andra handelsmän med tveksamt 
rykte kunde med hjälp av märkningen på så vis undvikas. På så vis etablerades användandet av 
”brands”, en funktion som är oförändrad än idag (Clifton, 2009). 

Enligt en statistisk studie som den teknologiska konsultfirman Booz Alien Hamilton har 
genomfört, har 85 procent av alla de kunder som vandrar in i ett försäljningsutrymme med avsikt 
att fullborda ett köp inte bestämt sig för vilket varumärke de skall välja (Caplan, 2005). Detta 
faktum mynnar ut i konklusionen att i dagens teknologibaserade samhälle, där merparten av 
användarna befinner sig på internet i någon form, är mer än 8 av 10 internetanvändare osäkra på 
vilket varumärke de ska välja när de bestämt sig för att tillgodogöra ett behov (Ibid). Företag 
arbetar mot ett mål och ett faktum; att termen ”varumärke” har en stor del och betydelse i många 
människors liv (Keller, Apéria och Georgson, 2008). Ett varumärkes intention är att 
säkerhetsställa identiteten hos en produkt eller en tjänst hos ett företag och för att skilja den från 
dess konkurrenter (Ibid). Det mesta runt omkring oss är idag varumärkes-belagt och majoriteten 
av de varor människor konsumerar levereras i en varubemärkt förpackning (Kotler et al., 2008).    

Tidigare forskning visar på att den produktupplevda kvaliteten är en stor bidragande faktor till 
hur lönsamheten i ett företag utvecklar sig (De Chernatony, McDonald & Wallace, 2010). En 
lyckad varumärkesuppbyggnad hjälper lönsamheten addera värden till produkten som får 
konsumenten att investera. De ger en stabil bas för företaget att expandera och utöka 
tjänstutbudet, produktförbättringar, nya segment och nya länder att träda in i. Dessutom skyddar 
ett starkt varumärke företaget från de allt starkare mellanhänderna. Ett framgångsrikt varumärke 
har ett namn, en symbol eller en design (eller en kombination av dessa) som ger en produkt hos 
ett företag en hållbar och konkurrenskraftig fördel, som exempelvis Apple, Microsoft och IBM 
har (Ibid). Clifton (2009) skriver att det finns tillräckligt med ekonomiska bevis för att cementera 
den centrala vikten av ett varumärke inom ett företag. Ett varumärke är en immateriell tillgång 
som hör till de viktigaste delarna inom ett företags ekonomiska struktur. Av de företag som 
representeras på Standard & Poor´s topp 500 företag har de immateriella tillgångarna hos dessa 
ökat från 30 % till 80 % de senaste 20 åren. Av dessa står varumärkestillgångarna för en 
tredjedel, vilket gör varumärket till den enskilt viktigaste tillgången hos ett företag (Ibid). Då vår 
omvärld idag är extremt digitaliserad, där varje steg ett företag tar gör ett bestående intryck 
hoskonsumenter, tvingas därför företag att uppföra sig väl för att dessa tillgångar inte skall tappa 
i värde (Clifton, 2009).   
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”Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol, design, eller en kombination av dessa med 
avsikt att identifiera varor och tjänster tillhörande en eller flera säljare och att särskilja dessa 
från konkurrens”.  

                                 Definitionen av ett varumärke. Kotler et al., (2008) 

Ett varumärke ses idag som den enskilt största och bestående tillgången hos ett företag då den 
överskuggar både företagets produkter och faciliteter. Varumärken är så mycket mer än bara 
varumärkesnamnet och dess logotyp. När företag bygger relationer med sina konsumenter är 
varumärket centralt i den processen (Kotler, Armstrong, Wong och Saunders, 2008). I dagens 
materialistiska samhälle vill människor ge sin konsumtion en mening. De företag som kan skapa 
en form av mening till ett varumärke, är de som kan berätta en historia och få injicerat en form 
av värde för konsumenten i varumärket (Kapferer, 2012). En produkts egenskaper är idag 
lättkopierade, vilket har skapat andra vägar för ett företag att särskilja sin produkt, främst genom 
sitt varumärke. Det finns tillfällen då ett företag kan särskilja sin produkt genom dess 
egenskaper, men i de flesta fall saknar konsumenten både motivation och kunskap för att få en 
djupare förståelse kring vilka dessa fördelar kan vara (Kotler & Gertner, 2002). Idag vill alla 
organisationer beskrivas som varumärken. Även länder ser sig själva som varumärken och det 
blir allt vanligare med människor som vill få sitt persona hanterade som ett varumärke (Kotler et 
al., 2002; Kapferer, 2012).  

Lojala kunder är grundläggande för en organisations och ett varumärkes överlevnad och när det 
blir hårdare tider med ekonomiska kriser eller högre konkurrens, är dessa ovärderliga. Lojalitet 
har större möjlighet att uppstå när konsumenter har en optimistisk syn på ett företag, produkt 
och/eller varumärke. Aaker (2012) menar att ett varumärke har ett starkt så kallat 
varumärkeserinran om kunden tänker på varumärket när en viss produktklass nämns. Vidare 
skriver Agrawal (1996) att om ett varumärke är tillräckligt starkt och dess marknadsföring är 
kostnadseffektiv, kräver ett varumärke med hög varumärkeslojalitet mindre marknadsföring än 
ett varumärke med låg lojalitet. Det verkliga värdet hos ett starkt varumärke är dess kraft och 
förmåga att uppta och behålla kundens preferenser och lojalitet (Kotler et al., 2008).  

Hanna, Rohm och Crittenden (2012) hävdar att den fortsatt ökande tillväxten av sociala nätverk 
har väckt företags intressen. De ser potentialen i att överföra deras marknadskommunikation och 
starta en dialog med sina kunder genom ”word-of-mouth”-principen. Sättet som dessa företag 
går tillväga för att nå ut till sina kunder har förändrats, från att använda traditionell 
envägskommunikation till en flervägskommunikation där kunden erbjuds direktkontakt och 
assistans genom sociala nätverk som exempelvis Facebook. Vidare menar Hanna et al. (2011) 
attföretag, via Facebook, startar företagssidor där de kan övervaka konsumenternas aktivitet för 
att på så sätt få en bättre inblick i hur kunderna interagerar med deras varumärken och hur de kan 
stärka de lojala banden som binder kunden samman med varumärket (Ibid).  

”The extent of the faithfulness of consumers to a particular brand, expressed through their 
repeat purchases, irrespective of the marketing pressure generated by the competing brands”. 

        Definition av varumärkeslojalitet. Business Dictionary, 2015  

Enligt Tsimonis och Dimitriadis (2014) har internet det senaste decenniet sett en hastig 
utveckling som erbjuder konsumenter en mångfald av möjligheter. Campell, Pitt, Parent och 
Berthon, 2011; Kaplan & Haenlein, 2010) fortsätter och hävdar att internet har utvecklats från en 
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plattform som tidigare primärt använts för informationssökning, till en plats för interaktivitet, 
driftskompabilitet och samarbete. Utvecklingen har varit så tydlig att internet nu benämns med 
”Web 2.0”.  Social media är ett kluster av internetbaserade applikationer som bygger på Web 2.0 
och låter användare skapa och utbyta användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 2010). 
Pitt, Plangger, R. Berthon & Shapiro (2012) menar att utvecklingen som steget från Web 1.0 till 
Web 2.0 har medfört innebär ett skifte i makt, som i alla år har tillhört företagen, för att nu bli 
kontrollerade av konsumenten. Dagens användare av sociala medier är i centrum när det pratas 
om design, samarbete och gemenskap på internet (Ibid).  

Mao (2010) menar att trogna köpare tenderar att betala lika mycket, eller mer, för ett varumärke 
och sedan tala gott om dess värden. Köparen anser vidare att deras val av varumärke är bättre än 
andras (Ibid). I en onlinemiljö är kundlojalitet vanligtvis lägre än i andra mer traditionella 
miljöer. En individ har ett brett spektrum med fan-sidor med olika typer av information, 
produkter och tjänster att välja från och med bara ett klick kan en kund byta från en sida till en 
annan (Ruiz-Mafe, Martí-Parreño, Sanz-blas, 2014). Introduktionen och uppförandet av den 
sociala nätverkssidan Facebook har varit en av de viktigaste sociala trenderna det senaste 
decenniet. Sedan dess start år 2006, pekar rapporter på att det fanns omkring en miljard aktiva 
användare vid slutet av år 2012 (Caers, De Feyter, De Couck, Stough, Vigna, & Du Bois, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 
Oliver (1999) menar att det är vida känt att lojalitet från en kund och kundnöjdhet är extremt 
sammanlänkade. De är också oregelbundna. Trots att lojala kunder i de flesta fall är 
tillfredsställda, betyder det inte att det går att sätta ett likamedtecken mellan kundnöjdhet och 
lojalitet. Ett skifte av fokus från kundnöjdhet till lojalitet är en viktig förändring för de flesta 
företag, då dessa företag förstår vikten av att ha en lojal kundbas. Reichfeld och Teal (2001) har 
sammanställt data som visar att värdeökningen av den vinst ett företag gör med en ökning av 5 
% i lojala kunder, varierar mellan 25 till 95 % i över ett dussin olika industrier. Utöver detta, 
menar de också att den relativa kostnaden för företaget att behålla en existerande kund är 
avsevärt mycket lägre än att anskaffa nya kunder (Ibid). Oliver (1999) ställer sig frågande till 
varför dessa otroligt höga siffror som härstammar från en lojal kund ändock slutar med att så 
många som 90 % av de lojala kunderna väljer att byta varumärke.  

McAlexander, James, Schouten och Koenig (2002) menar att det finns fyra starka relationer som 
skapas med varumärken på sociala medier: 

• Relationen mellan kunden och varumärket 

• Relationen mellan kunden och företaget 

• Relationen mellan kunden och produkten 

• Relationen kunderna emellan 

Vanligtvis är kundlojalitet lägre i en online-miljö jämfört med den traditionella marknaden. 
Användare har ett stort utbud av företagssidor med olika typer av information och produkter/
tjänster att välja av och de kan engagera sig med dessa med hjälp av bara ett klick på en 
datormus (Chen, Papazafeiropoulou, Chen, Duan & Liu, 2014). Tidigare studier av Brandtzaeg 
och Heim (2008) visar att företag som lyckas ha ett högt procentuellt bevarande av sina kunder 
online har en stor fördel och att dessa är viktiga komponenter till ett företags överlevnad och 
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framgång. Bruhn, Schoenmuller och Schäfer (2012) menar att företag skall se social media som 
en avgörande faktor i dess marknadskommunikation för att uppnå högre varumärkeslojalitet. 
Kaplan och Haenlein (2010) förklarar vidare att företag bör vara aktiva på internetforum som rör 
varumärket och att social medier bör vara inkluderat i ett företags promotion mix och 
kommunikation med konsumenterna för att utveckla och implementera dessa i 
marknadskommunikationen (Ibid). Sociala medier erbjuder företag en unik möjlighet att lyssna 
på dess kunder, interagera med dem och influera deras diskussioner samt ge konsumenterna en 
möjlighet att diskutera varumärket direkt med varandra (Bruhn et al., 2012).� 

Det finns dock fortfarande problem. Empiriska undersökningar som behandlar varumärken och 
konsumenters relationer och lojalitet till dessa är mycket ovanliga. Laroche, Habibi och Richard 
(2013) fastställer faktumet att det finns problem inom marknadsföring och varumärkesaktiviteter 
på sociala medier och det finns få empiriska resultat som det går att förlita sig på. Ett företags 
förmåga att ta tillvara på de möjligheter som erbjuds av Facebook-sidor och andra sociala medier 
kräver en djup förståelse över varför konsumenter attraheras till dessa och hur deras interaktion 
och engagemang på dessa medier influerar lojaliteten till varumärket. Av den anledningen ämnar 
denna studie undersöka hur ett varumärkes Facebook-sida kan påverka konsumentens lojalitet 
till varumärket.  

1.3 Syfte 
Facebook är en stor del av ett företags försök att skapa en större, starkare och mer lojal kundbas. 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur företag kan använda Facebook som 
kommunikationskanal för att öka varumärkeslojaliteten. Detta med fokus på såväl företagens som 
användarnas aktiviteter på företagens Facebook-sidor.   

1.4 Frågeställning 
Hur påverkar företagens och kundernas aktiviteter på Facebook kundens varumärkeslojalitet? 
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1.5 Disposition 
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DET INLEDANDE KAPITLET TILL STUDIEN PRESENTERAR EN BAKGRUND TILL PROBLEMET 
SOM SEDAN LEDER TILL EN DISKUSSION OM SYFTET MED DENSAMMA. EFTER DETTA 

FÖRKLARAS SYFTET MED STUDIEN FÖLJT AV PROBLEMSTÄLLNINGEN. 

1. INLEDNING

HÄR BESKRIVS DE KONCEPT, TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING. HÄR FÖRKLARAS 
VARUMÄRKESLOJALITET, SOCIALA MEDIER OCH KOMMUNIKATION. 

2. TEORI OCH RAMVERK

HÄR FÖRKLARAS DET VETENSKAPLIGA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET, SAMT INSAMLINGEN AV 
TEORETISK OCH EMPIRISK DATA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR UNDERSÖKNINGEN.

3. METOD

HÄR PRESENTERAS DET EMPIRISKA MATERIAL SOM ÄR INSAMLAT GENOM DEN ENKÄT 
SOM SKICKATS UT. DETTA MYNNAR UT I BESKRIVNING AV DATAN,

4. EMPIRI

I DISKUSSIONEN ANVÄNDS DE TIDIGARE TEORIERNA FÖR ATT SKAPA EN FÖRSTÅELSE AV 
DET INSAMLADE MATERIALET. TEORI OCH EMPIRI SAMMANKOPPLAS FÖR ATT HITTA 

LIKHETER OCH SKILLNADER.

5. ANALYS

I DET AVSLUTANDE KAPITLET BESVARAS STUDIENS PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
UTIFRÅN DE SLUTSATSER SOM DRAGITS, MED TILLHÖRANDE REKOMMENDATIONER. 

6. SLUTDISKUSSION



2. Teoretisk referensram 
Teorikapitlet syftar till att ge en bakgrund till koncept, teorier, modeller och tidigare forskning. 
Här beskrivs termen och modellen för varumärkeslojalitet, sammanlänkat med annan nödvändig 
bakgrund för angränsade modeller och teorier som vidare bygger på konceptet. Här beskrivs 
lojalitet till varumärken och hur det påverkas av flera andra viktiga faktorer samt hur dessa 
inkorporeras i sociala medier, främst Facebook. 

2.1 Hur ett företag bygger sitt varumärke 
Power och Hauge (2008) menar att varumärken används av företag för att särskilja sina 
produkter från andras. På marknader där det finns mängder med substitut har det blivit 
avgörande för företag att hitta en egen särprägel. Företag som fokuserar på sina varumärken 
istället för att marknadsföra varje enskild produkt kan vinna stordriftsfördelar och andra 
kostnadsbesparingar när det är dags att marknadsföra nya erbjudanden. Gör företagen 
konsumenterna medvetna och intresserade av ett varumärke istället för alla dess produkter 
inkluderade i varumärket, kan företaget använda färre variationer av marknadsföring (Ibid).  

Harden och Heyman (2009) skriver att exponering på internet inte bara ger företag en fördel 
inom köp online, det ger också ett betydande uppsving för offlinehandeln, konsumentprodukter 
som anskaffas i den verkliga världen. Genom att bilda ett unikt koncept för ett varumärke, 
skapas en stark position hos konsumenten på den valda marknaden. Samtidigt upphävs de försök 
från konkurrenter att skapa sina egna unika fördel med dess varumärken (Heckler, Keller, 
Houston & Avery, 2012). Vidare resulterar företeelsen i fortsatt ökade krav på varumärken som 
ökar sin marknadsföring där fördelarna med varumärket ändras över tid (Ibid). Balmer (2008) 
menar att ett effektivt sätt att bygga ett varumärke bygger på förståelse om kundens uppfattning, 
där riktig och potentiell identitet lierar sig på ett trovärdigt sätt i förhoppning om att bygga 
förtroende och tillit till organisationen. Vidare skriver Hospers (2003) att en noga välbyggd och 
planerad hemsida inte bara förmedlar en identitet för varumärket, men också skapar och bygger 
en känslomässig kontakt mellan kunden och företaget. Enligt Kotler et al., (2008) skall ett 
företag inte behandla sitt varumärke bara som namnet på en produkt eller tjänst. Utmaningen 
med ett varumärke är skapandet och utvecklingen av en djup mening eller associationer till 
varumärket. När företag positionerar sitt varumärke skall marknadsavdelningen formge ett 
uppdrag för varumärket och en vision om vad varumärket skall vara och utföra (Kotler et al., 
2008). Vidare hävdar Delgado-Ballester och Hernández-Espellardo (2008) att konsumenters 
utvärdering av ett varumärke kan förstärkas eller försvagas när ny information eller andra 
associationer adderas till varumärket. Kotler et al., (2008) säger att marknadsförare måste besluta 
om vilken nivå de vill positionera sitt varumärke på. Grundvärderingar och personligheter är de 
attribut som mest påverkar det egna varumärket. Parallellt är de det mest varande och hållbara 
parametrarna och definierar ett varumärkes grund (Ibid). Clancy (2007) fotsätter och menar att 
varumärkesbyggande handlar om att skapa en upplevelse eller en känsla som är så minnesvärd 
att den fortsätter diskuteras eller rekommenderas i efterhand. 

2.2 Sociala medier 
Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier troligen startade när Bruce och Susan 
Abelson grundade ”Open Diary”, en tidig social plattform som samlade människor som skrev 
sina dagböcker på internet. Med en utbredd åtkomst till en internetuppkoppling ökade 
användandet av liknande plattformar, en utveckling som senare har bidragit till sociala 
nätverkssidor som MySpace och Facebook. Dessa fenomen har i sin tur bidragit till att skapa 
termen ”Social media” (Ibid). Kaplan och Haenlein (2010) hävdar dock vidare att en given 

!10



definition av termen kräver att en röd tråd dras mellan två koncept som relaterar till varandra och 
bör nämnas i förening: Web 2.0 och användargenererat innehåll. Web 2.0 kom först att användas 
år 2004 för att beskriva ett nytt förhållningssätt till hur mjukvaruprogrammerare och 
slutanvändare började använda och utnyttja internet. Internet är i sin tur en plattform där innehåll 
och applikationer oavbrutet modifieras på ett deltagande och samarbetsvilligt vis och på sätt inte 
längre är skapat och publicerat av individer. Samtidigt som Web 2.0 beskrivs som den 
ideologiska och tekniska grunden, representerar användargenererat material summan av alla de 
sätt som människor använder social media. Vidare förklarar Kaplan och Haenlein (2010) att 
termen summerar och förklarar de olika former av medieinnehåll som är allmänt tillgängliga och 
skapade av slutanvändare. Med denna bas kan social media sammanfattas som en grupp av 
internetbaserade applikationer som är skapade av ideologiska och teknologiska grunder baserade 
på Web 2.0. Vidare tillåter detta skapandet och utbytet av användargenererat material (Ibid).  

Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) diskuterar en liknande bild och menar att Web 2.0 har 
inneburit tre ändringar: 1) ett platsskifte i aktivitet från datorskrivbord till internet, 2) ett skifte i 
värdeproduktion från företag till konsument, och 3) ett skifte i styrka, från företagskraft till 
konsumentkraft. Detta främjar interaktion och skapandet av innehåll, vilket medför att 
användaren hamnar i centrum i konstruktionen av design, samarbete och internetsamhället. Med 
Web 2.0 kan användaren för första gången både skapa och konsumera information. Berthon et al. 
(2012) menar Web 2.0 kan ses som en teknisk infrastruktur som möjliggör det sociala fenomenet 
och skapandet av användargenererat innehåll. Sociala medier och användargenererat material går 
att särskilja på dess fokus; där sociala medier fokuserar på innehåll och material, inriktar sig 
användargenerering på skaparna av innehållet. Drury (2008) diskuterar kring de sociala 
mediernas förmåga att bygga relationer och starta konversationer med sin publik. 
Marknadsföring är idag inte längre en enkelriktad gata, utan en två-vägsprocess som engagerar 
både ett varumärke och en publik. Social media handlar inte om att förmedla och ta emot 
meddelanden, det är ett utbyte av perceptioner och varseblivningar (Ibid).  

Scott (2010) menar att sociala medier inte skall uppfattas som en form av teknologi eller 
verktyg, utan som en kommunikationsmetod där företaget kan kommunicera med sina köpare 
där de möts. Scott (2010) säger att sociala medier skall användas som en plattform som tillåter 
människor dela tankar, åsikter, innehåll, idéer och relationer. Detta skiljer sig från media i stort, 
då vem som helst kan kommentera, skapa och addera socialt material. Social media delas och ta 
sin form i video, bilder, ljud, text och grupper (Ibid). Mangold och Faulds (2009) menar att 
sociala medier har blivit en stor influens i konsumenters beteende, som kännedom, anskaffning 
av information, åsikter, attityder, köpbeteende, efterköpskommunikation och utvärdering. Bruhn 
et al., (2012) hävdar vidare att utvecklingen där kunden blir ett fan av ett varumärke via sociala 
media och därmed använder plattformen som en källa till information om varumärken innebär 
att, tillsammans med traditionell media, kommunikationsledare som dessa utgör en viktig del av 
ett varumärkes framgång. 

2.2.1 Facebook 
Facebook är idag den största och mest populära sociala nätverkssidan (Schmidt & Ralph, 2011) 
på internet med 864 miljoner dagliga användare (Facebook, 2014). Det finns flera sätt Facebook 
kan ses och användas som ett marknadsföringsinstrument. Som företag kan du ha medlemmar 
knutna till din sida. Dessa medlemmar kan välja att ”gilla” företaget, ett tilltag som tar sin form 
av en tumme-upp symbol. Det är möjligt att sända dessa medlemmar specifika meddelanden om 
vad som rör företaget, som exempelvis kommande event (Ibid). Företag kan använda sin sida för 
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att marknadsföra olika produkter, erbjudanden och händelser, men även ta bort produkter som är 
utgående och göra utskick för att påminna sina medlemmar om dess produkter. Facebook kan 
användas som ett instrument för att samla in feedback från kunder, både om produkten och den 
tillhörande beslutsprocessen. Det går även att gå det andra hållet, som att samla in information 
om de som inte köpte produkten och ta reda på varför så var fallet (Ibid).  

Enligt statistik från CMB Info (2014) väljer 25 % av användarna att följa ett varumärke de 
föredrar. 41 % väljer att följa ett företag för att ta del av rabatter och specialerbjudanden och 28 
% för att ta del av specifik marknadsföring. Vidare skriver CMB Info (2014) att 42 % väljer att 
sluta följa ett varumärke för att informationen inte längre är relevant för kunden. 26 % säger 
också att de har slutat följa ett varumärke för att de inte längre har några rabatter eller 
specialerbjudanden. 42 % menar också att de slutar följa ett varumärke av anledningen att de får 
för många notifikationer och påminnelser från företaget. Kerwin (2011) menar att det finns två 
stora anledningar till att användare slutar följa ett varumärke; 1) varumärket är inte längre 
intressant för användaren, och 2) informationen som är tillgänglig från varumärket inte längre är 
intressant.  

2.3 Konsumentbaserat varumärkeskapital 
Melin (1997) förklarar att termen ”varumärkeskapital” ursprungligen är ett begrepp som kan 
översättas som stamaktie. Förflyttat in i varumärkets värld kan detta översättas som det kapital 
varumärket representerar (Ibid). Kotler et al. (2008) menar att ett varumärke är mer än bara 
namnet och dess symboler. Varumärken representerar konsumentens uppfattningar och känslor 
om en produkt och dess funktion – allt det som produkter eller tjänster betyder för konsumenter. 
Aaker (2009) förklarar att varumärkeskapitalet är en uppsättning varumärkestillgångar och 
ansvarsområden som kopplas till ett varumärke, som i sin tur adderar/subtraherar från värdet som 
tillhandahålls av en produkt eller tjänst till ett företag och/eller dess kunder. Kapferer (2012) 
menar att det finns två typer av varumärkeskapital; konsumentinriktat varumärkeskapital, som 
enbart fokuserar på relationen som kunden har med varumärket. Den andra typen behandlar det 
finansiella varumärkeskapitalet som finns inom ett företag (Ibid). Simon och Sullivan (1993) 
beskriver att det finansiella marknadsvärdet för ett företag är baserat på den totala 
avkastningsförmågan av dess tillgångar, både påtagliga och icke påtagliga. Vidare, ur 
finansmarknadens perspektiv, är varumärkeskapitalet det kapitaliserade värdet av de vinster vilka 
är ett resultat från de associationer som görs med varumärkets namn med särskilda produkter och 
tjänster (Ibid). 

Aaker (1996) menar att det finns flera källor till det summerade varumärkeskapitalet och dessa är 
” v a r u m ä r k e s k ä n n e d o m , k u n d u p p l e v d k v a l i t e t , v a r u m ä r k e s l o j a l i t e t o c h 
varumärkesassociationer”. Dessa fyra tillgångar skapar värde för ett varumärke, som i sin tur 
skapar värde för både företaget och kunden. Kotler (2008) skriver att ett starkt varumärke har ett 
högt varumärkeskapital. Vidare menar Kotler (2008) att varumärkeskapitalet är den positiva 
förstärkning som inträffar när kundens uppfattning om en produkt eller tjänst ändras då kunden 
får höra varumärkesnamnet. Varumärken får starkare varumärkeskapital när de har hög 
varumärkeskännedom, hög kundupplevd kvalitet, hög varumärkeslojalitet eller starka 
varumärkesassociationer.  

2.4 Varumärkeskännedom 
Enligt Melin (1997) är en av de viktigaste rollerna för varumärkesinnehavaren att göra 
konsumenterna medvetna om företagets märkesvara och dess existens, att skapa 
varumärkeskännedom. Aaker (1996) förklarar att varumärkeskännedom hänvisar till varumärkets 
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styrka och närvaro i sinnet hos en konsument. Då konsumenter dagligen översköljs av reklam, är 
utmaningen för företag att etablera erinran och igenkännande för varumärket (Ibid.) Keller 
(2003) och Melin (1997) menar att varumärkeskännedom består av begreppen 
”recognize” (kräver assistans som hjälper minnet, igenkännande) och ”recall” (spontan erinran). 
Igenkännande av ett varumärke relaterar till en konsuments förmåga att på kommando bekräfta 
om den tidigare har kommit i kontakt med ett bestämt varumärke. Erinran av ett varumärke 
kännetecknas av en konsuments förmåga att plocka fram ett varumärke ur minnet när en viss 
produktkategori nämns (Ibid). Melin (1997) fortsätter och menar att varumärkeskännedom kan 
kännetecknas som möjligheten för en potentiell köpare att känna igen eller minnas ett varumärke 
i en viss produktkategori. Aaker (2003) menar att varumärkeskännedom skapas genom att öka 
kännedomen om varumärket genom upprepad exponering. Desto mer en konsument utsätts för 
ett varumärke genom att se det, höra det eller tänker på det, ju mer troligt är det att varumärket 
blir starkt registrerat i minnet. Melin (1997) menar att genom att skapa varumärkeskännedom 
strävar märkesinnehavaren efter att skapa kopplingar mellan varumärket och konsumenten. Detta 
är av stor vikt, då en stor procentsats konsumenter utgår från uppfattningen att om ett varumärke 
är allmänt känt indikerar detta en kvalitetsprodukt (Ibid). 

2.5 Kundupplevd kvalitet 
Kundupplevd kvalitet är en varumärkesassociation som har blivit upphöjd till 
varumärkestillgång, och detta av flera anledningar (Aaker, 1996): 1) bland alla 
varumärkesassociationer är upplevd kvalitet den enda faktor som bidrar till finansiella 
prestationer. 2) kundupplevd kvalitet bidrar till de största framstegen inom en affärsverksamhet. 
3) upplevd kvalitet kan ses som en drivkraft och kan ofta kopplas till andra aspekter om hur ett 
varumärke uppfattas. Upplevd kvalitet används i många fall av bolag med flera varumärken och 
andra varumärken som sträcker sig över flera produktklasser. För många företag sammanfattar 
kundupplevd kvalitet konkurrensomgivningen och dess plats inom den miljön. Kundupplevd 
kvalitet används i flera fall för att beskriva skillnaden mellan prisinriktade varumärken och 
prestige –och premiumvarumärken. Upplevd kvalitet är vanligtvis en grundsten när kunder tar 
köpbeslut. Trots att varumärkesidentitet definieras av funktionella fördelar, visar de flesta studier 
att dessa fördelar är djupt rotade i upplevd kvalitet. När den kundupplevda kvaliteten ökar, 
förbättras även kundens uppfattning om andra sidor av varumärket (Ibid).  

Enligt Aaker (1996) krävs det en djup kunskap om vad kvalitet betyder för olika kundsegment. 
Detta utgör grunden för företag när de skapar produkter och tjänster av kvalitet, då kundupplevd 
kvalitet kan skilja sig från den verkliga kvaliteten. För det första kan kunder bli överinfluerade 
av tidigare uppfattningar om låg kvalitet, vilket gör det viktigt att skydda varumärket från dåligt 
rykte. För det andra är det viktigt att företag inte uppnår kvalitet på punkter kunden inte finner 
viktiga. Investeringar måste ske i områden som kunden uppfattar som betydelsefulla. För det 
tredje saknar kunderna ofta information för att ta rationella beslut, vilket gör det viktigt att förstå 
vad kunderna utgår från när de tar beslut om vad som är kvalitet. Sist, men inte minst, förstår 
inte kunden alltid hur den ska bedöma kvalitet och kan därför leta efter fel typ av kvalitet (Ibid).  

2.6 Varumärkesassociationer 
Enligt Melin (1997) kommer priset ha en betydande roll om konsumenten inte kan uppfatta 
någon skillnad mellan märkesprodukterna inom en given kategori. Ett företag måste förknippa 
märkesprodukten med värden som frambringar positiva och kraftiga märkesassociationer för att 
undvika priskonkurrens. Aaker (1996) menar att dessa märkesassociationer inkluderar 
produktattribut, en känd person som varumärkets talesman eller en särskild symbol. Apéria 
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(2001) argumenterar att en märkesassociation är en egenskap som direkt eller indirekt kopplas 
till konsumentens minne. Keller (2003) hävdar att det är viktigt för ett varumärke att ha ett 
minnesvärt namn, men det är också viktigt för varumärket associeras med annat än bara den 
produktkategori det tillhör. Då ett varumärkesnamn är en tydlig form av kommunikation, är det 
av vikt att konsumenten tolkar det rätt (Ibid). Melin (1997) argumenterar att företag i sin 
marknadsföring ska överföra märkesproduktens faktiska kvaliteter till kvalitetsförväntningar. 
Detta sker när företaget skapar kvalitetsassociationer till märkesproduktens naturliga 
karaktärsdrag (Ibid). 

Aaker (1996) förklarar att varumärkesassociationer drivs av det som kallas varumärkesidentitet – 
det som företaget vill att varumärket ska betyda i konsumentens sinne. I uppbyggnaden av ett 
starkt varumärke krävs det ett implementerande av en varumärkesidentitet. Dock gäller det att 
hålla isär varumärkesidentitet från ett varumärkes image, då dessa kan ses som motsvarigheter. 
För att hålla isär termerna, kan identitet förklaras som vad företaget vill att varumärket skall 
representera, medan image syftar till konsumentens uppfattning om produkten (Aaker, 1996; 
Melin, 1997). 

2.7 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojaliteten är ofta kärnan till varumärkeskapitalet. Varumärkeslojalitet är ett sätt att 
mäta den tillgivenhet en konsument har till ett varumärke (Aaker, 1991). Vidare återger det hur 
stor risk det är för en kund att byta varumärke när det verkställer en förändring i pris eller 
produktfunktionalitet. När en kunds varumärkeslojalitet stiger minskar risken för företaget att 
kunden tar del av konkurrenters utbud. Varumärkeslojalitet har därför en direkt koppling till 
framtida försäljning (Ibid). 

”…a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in 
the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 
situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior”. 

     Beskrivning av varumärkeslojalitet. Oliver, 1999  

Aaker (1991) fortsätter och menar att varumärkeslojalitet inte kan existera utan tidigare köp - 
eller användarvanor. I motsats till varumärkesassociationer, upplevd kvalitet och 
varumärkeskännedom kräver varumärkeslojalitet en tidigare erfarenhet av en produkt eller tjänst 
(Ibid). Kundtillfredsställelse är en starkt bidragande faktor för ett upprepat köpbeteende och 
desto mer tillfredsställd en kund är, desto högre är lojaliteten till varumärket. För att upprepa 
köpbeteende är det därför viktigt att bibehålla en hög form av kundtillfredsställelse (Lee & Lee, 
2013). De starkaste varumärkena med hög varumärkeslojalitet har en stor bas med engagerade 
kunder. Detta tar sig form i stora mängder interaktion och kommunikation från dessa kunder, 
både genom att prata om produkten med andra, men också genom att ge köprekommendationer 
och be andra att faktiskt investera i produkten (Aaker, 1991). Keller (2003) hävdar att en kund 
skall inneha mer än bara en positiv attityd till ett varumärke. Ett lyckat varumärke får kunden att 
uppleva produkten som något speciellt i en bredare kontext. En kund som sätter stor tillgivenhet 
till ett varumärke kan uppge att den faktiskt ”älskar” varumärket eller beskriver det som en 
värdefull personlig tillgång (Ibid). Keller (2003) menar att den starkaste bekräftelsen på 
varumärkeslojalitet visar sig när kunden är villig att investera dess egen tid, energi, monetära 
tillgångar eller andra resurser utöver de åtaganden som gjorts vid ett köp eller vid konsumtion av 
produkten. Exempelvis kan kunden gå med i kundklubbar, mailutskick eller dela med sig av 
varumärkesupplevelsen via internet. När kunden på detta vis tar egna initiativ, blir de predikanter 
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och ambassadörer för varumärket och utökar företagets kommunikation samt styrker dess 
lojalitet hos existerande användare (Ibid). Kunder med hög varumärkeslojalitet minskar också 
kostnaderna för reklam, av anledningen att det är billigare att behålla existerande kunder 
gentemot faktumet att behöva uppbringa nya (Aaker, 1996). Vidare är lojalitet en viktig faktor i 
skapandet av inträdesbarriärer mot andra företag på marknaden. När ett företag vill gå in på en 
ny marknad krävs det djupa förståelser för hur lojala kunder är mot dess konkurrenter, då det kan 
krävas oskäligt stora tillgångar i marknadsbudgeten för att få potentiella kunder att överväga ett 
byte av produkt och varumärke. På så vis minskar även möjligheten till en stor vinst (Ibid). 

2.7.1 Lojalitetspyramiden 
Aaker (1991) beskriver lojalitetens uppbyggnad som en pyramid, där varje steg representerar 
olika typer av marknadsföringshinder och tillgångar som företaget kan hantera och utnyttja. Det 
nedersta steget i pyramiden representerar de icke-lojala kunder som är likgiltiga till ett 
varumärke (Aaker, 1991). Varje varumärke ses som tillräckligt och varumärkesnamnet spelar 
liten till ingen roll vid ett köpbeslut. Dessa kunder kan benämnas som en switcher, eller 
prisköpare. Den andra nivån representerar köpare som är inte är missnöjda, eller är nöjda, med 
ett köp. Är en kund på denna nivå finns inte tillräckligt med missnöje för att validera8 ett byte. 
Detta kundsegment kan vara känsliga för konkurrenter som kan presentera en tydlig anledning 
till att byta varumärke. Det kan dock vara svårt att nå detta kundsegment då de inte aktivt är ute 
och söker andra alternativ. Aaker (1991) benämner detta segment som vanemässiga köpare. Den 
tredje nivån består av de som är nöjda och som i sin tur har omställningskostnader (switching 
costs) – kostnader som tid, pengar eller uförandekostnader. Det kan finnas en risk att ett annat 
varumärke inte fyller den funktion som efterfrågas, alternativt att det kan finnas en ovilja att 
investera engagemang i att lära sig ett nytt system. För att attrahera detta segment måste 
konkurrenter överkomma omställningskostnaden och bygga motivation för att byta varumärke, 
alternativt erbjuda en fördel som är stor nog för att kompensera bytet. Denna grupp benämns 
som omställningskostnadslojala. På den fjärde nivån återfinns de kunder som innerligt föredrar 
ett varumärke. Detta erkännande kan komma i form av ett varumärkes symboler, tidigare 
erfarenhet eller produktkvalitet som uppfattas som hög. Kunder på denna nivå kan benämnas 
som varumärkets vänner då det finns en emotionell koppling till varumärket. Den översta nivån i 
pyramiden beskrivs som de engagerade/övertygade kunderna. Dessa kunder är stolta över att 
förknippas med varumärket. Varumärket är extremt viktigt för kunden, antingen 
funktionsmässigt eller för att varumärket uttrycker vem kunden i fråga verkligen är. Värdet för 
varumärket ligger inte i att kunden köper produkterna, utan i det faktum att dessa kunder 
påverkar andra konsumenter att investera i varumärket, vilket i sin tur påverka marknaden (Ibid).  

Aakers lojalitetspyramid. 
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2.7.2 Varumärkesförtroende 
Chaudhuri och Holbrook (2001) beskriver varumärkesförtroende som den genomsnittlige 
kundens villighet att förlita sig på varumärkets förmåga att utföra dess sagda funktion. Doney 
och Cannon (1997); Delgado-Ballester och Munuera-Aleman (2008) menar att förtroende är en 
kalkylerad process som bygger på varumärkets förmåga att möta de krav som sätts på det och 
sedan en uppskattning av de kostnader kontra de belöningar kunder får av att stanna i den 
relationen. Detta förtroende involverar företagets vilja att agera i kundens intresse för att 
upprätthålla varumärkets uppsatta mål och värderingar (Ibis). Chaudhuri och Holbrook (2001) 
förklarar att författningar om tillhörighet, säkerhet och ärlighet är viktiga faktorer som 
inkorporeras när en kund tänker på varumärkeslojalitet. Delgado-Ballester och Munuera-Aleman 
(2001) beskriver virtuella miljöer som en plats för osäkerhet och risktagande, vilket gör det svårt 
för konsumenter att bedöma produktkvalitet. Därför är förtroende till ett varumärke på internet 
en nyckel till vidare lojalitet och transaktioner med ett företag.  

2.7.3 Kundnöjdhet 
Kotler et al. (2008) hävdar att när kunden är nöjd med varuprodukten som den har köpt, kommer 
detta att leda till upprepat köpbeteende. Enligt Aaker (1996) så går det en rät linje mellan hur 
nöjd en kund är med varumärket och hur villig den är att fortsätta visa lojalitet mot det. Eftersom 
kundnöjdhet i efterhand är en utvärdering av hur kunden har upplevt varumärket, menar Oliver 
(1980) att detta är en grundpelare till hur mätningen av konsumentbeteende skall ske. Enligt 
studier av Lee och Lee (2013) baserade på förhållandet mellan kundnöjdhet och lojalitet, visar 
dessa på att ju nöjdare en kund är med varumärket, desto högre blir deras lojalitet mot detta. 
Kundnöjdhet bygger även lojalitet på så vis att word of mouth skapas. De nöjda kunderna är 
mycket villiga att sprida positivt word of mouth, något som i slutändan resulterar i högre vinst 
för företaget (Ibid).   

2.8 Promotion mix och kommunikation 
Enligt Kotler et al. (2008) är en bra produkt, prissättning och tillgänglighet bara en del av 
uppbyggnaden till goda relationer med kunderna. Företag måste se vikten av att kommunicera 
värdet till kunden. Bruhn, Schoenmueller och Schäfer (2012) menar att sociala nätverk och 
bloggar alltmer fasar ut traditionell media. Enligt Gurau (2008) har den utbredda uppdelningen 
av media och kunder, i samband med den revolution som masskommunikationen genom internet 
och mobila kanaler medfört, skapat nya behov för hur företag ska nå ut med sin kommunikation 
till sina kunder. I och med skapandet av dessa nya kanaler menar Bruhn et al. (2012) att 
marknadsförare måste anpassa sig till faktumet att varumärkeskommunikationen inte längre 
enbart sker genom företaget utan också av användargenererat material via social media. Därför 
är det viktigt att företag kan särskilja på företagsgenererat material och användargenererat 
innehåll via sociala medier, då det förstnämnda har en varumärkesmanager som kontrollerar 
företagets utflöde och det senare är helt utanför företagets kontroll (Ibid). Gurau (2008) menar 
att utvecklingen av internet har medfört tre förändringar som gör det helt olikt andra 
kommunikationskanaler. Det första är interaktiviteten och internets förmåga att erbjuda 
varierande möjligheter för interaktiv kommunikation där individer direkt kan interagera med 
mjukvaruapplikationer. Den andra förändringen är transparens, där information som publicerats 
online är åtkomlig för vem som helst om den inte medvetet är skyddad. Den sista förändringen är 
minnet, där information på internet ligger konstant lagrad tills den är raderad (Ibid).  
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Keller (2001) berättar att marknadskommunikation representerar ett varumärkes röst och det sätt 
ett företag etablerar en dialog med sina konsumenter där de framhäver sina produkter. 
Kommunikationen medför ett sätt för en marknadsavdelning att informera, övertala, påminna 
och ge incitament till konsumenter. Genom att bibehålla en nära kontakt med konsumenten, 
stärks möjligheten för ett varumärke att associeras med va, upplevelser eller ting. Keller (2001) 
menar vidare att detta tillför produkter och tjänster med ytterligare mening och värde. Till följd 
av detta kan marknadskommunikationen bidra till mer sålda produkter och en bibehållen 
varumärkeslojalitet från kunderna (Ibid). Kotler et al., (2008) berättar att ett företags totala 
marknadskommunikation innehåller en blandning av annonsering, säljfrämjande åtgärder, 
personligt sälj, public relations och direkt marknadsföring. Dessa verktyg använder företaget för 
att på ett övertygande sätt kommunicera kundvärde och bygga kundrelationer (Kotler et al., 
2008). 
  
2.9 Customer Relationship Management  
Kotler et al. (2008) beskriver customer relationship management som den övergripande 
processen som bygger och underhåller den vinstgivande relationen med kunden genom att 
erbjuda överlägset kundvärde och hög kundnöjdhet. Kotler et al. (2008) hävdar att en god 
customer relationship management skapar stor kundnöjdhet. Nöjda kunder fortsätter att vara 
lojala mot varumärket och pratar gott om företaget och dess produkter till andra. Vidare menar 
Read (2009) att kundlojalitet innebär ett företags förmåga att behandla och se efter en kund 
beroende på dess preferenser. Olika kundsegment väljer sina preferenser på olika sätt. Genom att 
analysera kundernas tidigare interaktioner, kan företag skräddarsy kundupplevelserna samtidigt 
som de undviker att marknadsföra produkter kunden redan äger (Ibid).  

2.10 Social Customer Relationship Management 
CRM är ett fenomen som ständigt är under utveckling. I och med de teknologiska framstegen 
bland sociala medier, har detta reformerat sättet företag och kunder interagerar (Choudhury & 
Harrigan, 2014). Bruhn et al. (2012) använder sociala medier (Facebook, LinkedIn, Instagram 
m.m) för att koppla upp sig mot sina medmänniskor och förväntar sig idag att samma interaktion 
kan appliceras mot föredragna företag. Greenberg (2010) menar att den klassiska termen CRM 
har genomgått en transformation till något som nu benämns CRM 2.0, eller Social CRM. Där 
CRM tidigare fokuserade på kundtransaktioner används SCRM för att mäta både 
kundtransaktioner och kundinteraktioner, ett område som ger företag en viktig inblick i de 
sociala kundernas beteende. Sociala nätverk har varit drivande i utvecklingen. I användandet av 
dessa nätverk, i samband med andra teknologier, har kommunikation blivit ett globalt verktyg. 
Det har också inneburit en förenkling i hur människor tar del av internet och ett sätt för 
information att bli tillgänglig för alla (Ibid). Utmaningen för företagen är nu hur de ska få den 
sociala kundens feedback att stämma överens med företagets affärsidé (Greenfield, 2008). Detta 
har varit ett problem då kunderna har kommunicerat med andra källor än själva företaget. 
Kundhistorik och uppmätta köpmönster är inte längre tillräckliga för att engagera kunden. 
Företagets viktigaste arbete är nu att upptäcka konversationer som samma kunder har om 
organisationen – både innanför och utanför företagets väggar. Kunden agerar på de 
konversationer som den tar del av och dessa påverkar i slutändan affärerna (Ibid). Woodcock, 
Green och Starkey (2011) menar att kunder förlitar sig mer på åsikter från vänner och kollegor 
än TV-reklam eller kommunikation från ett företag. Social CRM beskrivs vidare som ett sätt för 
bolaget att engagera kunderna när som helst, var som helst och på det sätt som passar kunden 
bäst. Vidare förses kunden med en personlig upplevelse som engagerar, informerar och 
underhåller. På så sätt lär företaget känna kunden över tid så de kan skräddarsy affärsidén till 
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kundens behov. När sedan åsikter förstärks och utökas, kommer varumärkesprestationen att 
påverkas och kontrollen i förhållandet mellan varumärket och kunden kommer sakteligen skifta 
till kundens fördel. Marknadsföringen för ett varumärke handlar inte längre om att trycka ut 
envägsmeddelanden till konsumenter. Företaget kommer nu vara en del av den dynamiska 
konversationen där de lyssnar till relevant innehåll och erfarenheter för att bygga förtroende hos 
konsumenterna (Woodcock et al., 2011).  

2.11 Den sociala kunden 
Greenberg (2010) beskriver den sociala kunden som någon som litar på sina jämlikar. De är 
uppkopplade till dessa jämlikar via internet och andra tekniska hjälpmedel. De har höga 
förväntningar på den information som finns tillgänglig och de vill ha den på begäran, när de vill. 
De sociala kunderna kräver tillgång till de verktyg som behövs för att dela och sprida den 
information de vill (Ibid). Hill-Wilson och Blunt (2013) menar att nästan 70 % av all den sociala 
interaktion och kommunikation som sker är platsoberoende. Den sker i farten med hjälp av en 
mobiltelefon eller en tablet. Vidare menar Greenberg (2010) att de sociala kunderna kräver 
transparens och autenticitet från dess jämlikar och de företag de engagerar sig i. Den sociala 
kundens lojalitet är ett ställningstagande och inte bara ett beteende. Om utväxlingen är lyckad 
bygger relationen slutligen förtroende (Ibid). 
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3. Metodologi 
Metodologikapitlet lyfter och diskuterar de vetenskapliga val som har tagits för att studien skall 
kunna fortlöpa. Här beskrivs hur den data som använts blivit insamlad och hur dess positiva och 
negativa effekter har haft inverkan på studien. Kapitlet belyser det empiriska material som 
samlats in för att på så sätt visa på undertecknads förståelse för de urval som tillämpats.  

3.1 Övergripande metod 
Då denna studie avser att generera mer kunskap om lojalitet kring ett företags Facebook-
aktiviteter, och hur ett företag kan arbeta för att motverka lojalitetsförluster, finner jag en 
empirisk studie mest passande. Detta med förhoppningen om att upptäcka mönster i hur 
lojaliteten hos en konsument förändras i samband med ett företags aktiviteter på Facebook. 
Ändamålet med studien är att finna svar på hur företag kan förändra aktiviteten på Facebook för 
att på så sätt öka lojaliteten hos sina följare. Därmed är denna studie beskrivande (deskriptiv)
(Jacobsen, 2002). Den deskriptiva metoden innebär att forskaren beskriver hur någonting 
verkligen är, i motsats till den mer svårarbetade, förklarande metoden, där forskaren försöker 
förklara varför en händelse inträffar (Ibid).

3.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Wallén (1996) menar att det är viktigt att veta vilket problem det är som ska utforskas. När detta 
är funnet, styr detta senare valet av teori, metod och materialinsamlingens tillvägagångssätt. Ett 
problem som skall utforskas kan uppkomma på flera sätt, så som att observera tidigare okända 
fenomen, avvikelser mellan tidigare information och nya observationer och genom att nya 
metoder och teorier skapar nya frågeställningar som kan undersökas. Patel och Davidsson (2011) 
menar att ett problem är ett ämne där en individ vill fördjupa sig eller skaffa sig ny kunskap 
inom. 

Patel och Davidsson (2011) skriver att det finns två vetenskapliga förhållningssätt; positivism 
och hermeneutik. Dessa beskriver två olika sätt om hur verkligheten uppfattas (Jacobsen, 2002; 
Patel & Davidsson, 2011). Jacobsen (2002) menar att den kunskap som eftersöks ska vara 
baserad på verkligheten och den ska vara åtkomlig. Patel och Davidsson (2011)  beskriver att 
positivismen har en tydlig empirisk/vetenskaplig grund. Den hermeneutiska metoden kan ses 
som positivismens motsats. Hermeneutik, eller tolkningslära, är vetenskap som studerar, 
översätter eller försöker skaffa förståelse för grundstenarna till den mänskliga existensen. 
Jacobsen (2002) förklarar att skillnaderna mellan positivism och hermeneutik är att positivism är 
baserad på lagar och det allmängiltiga medan hermeneutiken inte följer någon generell lag. 
Positivismen är grundad i den objektiva verkligheten som kan utforskas med hjälp objektiva 
parametrar och metoder, ett tillvägagångssätt som gynnar den aktuella studien. Verkligheten är 
skapad av människor och måste studeras genom att undersöka hur människor uppfattar denna 
verklighet (Ibid). 

Mattson och Örtenblad (2008) menar att det finns två typer av forskning; beskrivande forskning 
och förklarande forskning. Beskrivande forskning anses förklara hur något är i motsats till vad 
det borde vara. Förklarande forskning syftar till att försöka förstå och förklara varför ett fenomen 
uppstår (Ibid). Då denna studie ämnar undersöka om företags aktivitet på social media kan 
påverka en kunds varumärkeslojalitet, passar därmed ett tillvägagångssätt med positivismen 
undersökningsmetod (empirisk bas) som grund bland dessa användare bäst. Det kan även ge en 
beskrivande bild av hur användaren vill att de föredragna varumärkena direkt skall kommunicera 
med dem. Då studien ämnar utforska varumärkeslojalitet på Facebook, har det varit av vikt att 
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finna rätt typ av material för att få studien att drivas i rätt riktning. Enligt undertecknad finns det 
ett behov av att bredda forskningen angående lojalitet på sociala medier, då det idag är en av de 
största kanalerna för företag att nå sina användare. Detta medför att en studie av beskrivande 
karaktär är optimal, då den kan ligga till grund för förändringar i de beteenden företag och 
varumärken uppvisar.  

3.3 Val av frågeställning 
Företag idag har svårt att behålla sina kunder, trots att de till synes är lojala. I och med att jag för 
närvarande har min praktik på ett företag som jobbar mot sociala medier, fann jag detta 
intressant och relevant nog för att basera studien på. Då majoriteten av alla större företag idag 
har en närvaro på en, eller flera, sociala mediekanaler är det ett tidsenligt och väsentligt projekt 
att genomföra. Dessutom pekar tidigare studier på att ett starkt varumärke och en närvaro på 
sociala medier är av stor vikt för att ett företag skall vara framgångsrikt. 

3.4 Induktiv och deduktiv ansats 
Jacobsen (2002) menar att det finns två typer av strategier när man forskar om verkligheten; 
induktiv ansats och deduktiv ansats. Denna studie startade med en fördjupning i den existerande 
forskningen samt litteraturen kring området, för att sedan egenhändigt fortsätta samla in övrig 
information för att konkretisera den teoretiska referensramen. Denna låg sedan till grund för 
insamlandet av empirisk data. Med detta resonemang som grund, kan detta anses vara en 
deduktiv ansats. 

Den induktiva ansatsen utgår från strategin att gå från empiri till teori. Jacobsen (2002) beskriver 
detta med att gå ut i verkligheten utan någon grund, där relevant data samlas in för att sedan 
klassificera och sortera den. Wallén (1996) hävdar vidare att detta arbetssätt används på ett 
outforskat område där det inte finns någon teori att tillgå.  

I motsats till den induktiva metoden, syftar den deduktiva teorin till strategin att gå från teori till 
empiri. Patel och Davidsson (2011) beskriver det deduktiva arbetssättet som allmänna principer 
och befintliga teorier som sammanställs och därefter drar allmänna slutsatser om enskilda 
företeelser. Jacobsen (2002) visar på faktumet att forskaren samlar på sig information och 
uppfattningar om hur världen ser ut för att sedan sammanställa empirin och sedan ställa den mot 
den verkligheten. Kvantitativa metoder bygger till stor del på en deduktiv ansats – grunden till 
detta är faktumet att informationen kategoriseras innan den har samlats in. Detta beror på att 
frågorna och svarsalternativen redan är givna. Jacobsen (2002) fortsätter dock att påpeka att en 
deduktiv ansats kan leda till att forskaren bara enkom letar efter information som denne finner 
relevant. Detta medför att tillgången till information begränsas och det finns en risk att viktig 
information förbises (Ibid). Trots detta anser jag att den deduktiva ansatsen som tillvägagångssätt 
är logisk, då det finns ett utbrett urval av forskning inom området. För att beskriva de olika 
tillvägagångssätten inkluderas nedan en rekonstruerad modell som Grønmo (2006) använder för 
att beskriva relationerna mellan teori, metodologi och empiri. Modellen beskrivs på nästgående 
sida. 

!20



 

Modell 3.4. Konstruktion som visar relationerna mellan metod, empiri och teori i deduktiva 
respektive induktiva forskningsmoment, baserad på kunskap från Grønmo (2006). 

För att utöka förståelsen för ämnet varumärkeslojalitet och dess påverkan av interaktionen 
mellan användare och varumärken på Facebook, är studien byggd kring redan publicerade 
teorier. Med dessa som grund har jag sedan byggt frågeställningar till den kvantitativa studien 
som baseras på dessa teorier.  

3.5 Angreppsmetod 
Efter att ett problem har formulerats skall forskaren bestämma sig för hur problemet skall 
undersökas (Patel & Davidsson, 2011). Jacobsen (2002) menar att kvalitativa och kvantitativa 
ansatser inte behöver konkurrera med varandra, då de inte kan ersätta varandra. Emellertid måste 
ett ställningstagande ofta tas, då av strategisk karaktär. Vilken som skall väljas beror på vilken 
problemställning som har valts (Ibid). Termen kvantitativ metod är baserad på mått som är 
anskaffade med hjälp av matematiska –och statistiska hjälpmedel. Dessa kan bestå av 
frågeformulär, prover, undersökningar etc. (Backman, 2010; Grønmo 2006). Jacobsen (2002) 
menar att den kvantitativa metoden skall användas när en grund har lagts och 
problemformuleringen är relativt klar. Det är viktigt att undersökaren är säker på de frågor som 
skall ställas och att dessa är relevanta för ämnet (Ibid). Fördelen med en kvantitativ metod är att 
den standardiserar den insamlade informationen och gör den samtidigt lätt att hantera i 
datorprogram. Med hjälp av dessa datorprogram är det tämligen okomplicerat att få en god 
överblick över ett omfångsrikt och komplext material (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa 
metoden har även en fördel i faktumet att det finns en relativt klar start –och slutpunkt för 
undersökningen, vilket underlättar för forskaren att avgränsa ämnet. Vidare menar Jacobsen 
(2002) att en kvantitativ metod är kostnadseffektiv vilket medför möjligheten att samla in 
uppgifter från ett representativt urval av människor. Jacobsen (2002) menar att en kvantitativ 
undersökning besitter hög extern giltighet. Trost (2010) menar att en kvantitativ metod bäst 
besvaras i procent eller i frekvens och för att undvika missledande svar är det av vikt att välja ett 
representativt urval för studien. Då denna studie ämnar ta reda på hur och varför till ett 
varumärke förändras när företag är aktiva på sociala medier, är en kvantitativ ansats att föredra 
då den fångar ett brett spektrum med respondenter. Undersökningen är skapad och utformad på 
ett lättförståeligt sätt där den försöker fånga de viktigaste aspekterna som hör till 
varumärkeslojalitet hos konsumenter, utan att falla i de fallgropar som vanligen hör till den 
kvantitativa metodens natur.   
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Modell baserad på Jacobsen (2002), Den kvantitativa undersökningsprocessen som sekventiell 
process. 

Jacobsen (2002); Patel och Davidsson (2011) menar dock att det finns nackdelar med att 
använda en kvantitativ metod, främst då att undersökningen kan få en ytlig prägel. Då metoden 
fokuserar på ett flertal enheter, kan denna inte bli för komplex. Som forskare får en avgränsning 
ske, där det förespråkas tämligen enkla förhållanden då det är svårt att få ett djup i 
undersökningen. Ett annat problem som kan uppstå är det faktum att undersökaren redan från 
start har formulerat de frågor som skall besvaras, frågor som undersökaren anser vara relevanta. 
Detta speglar dock inte alltid de svarande, då dessa kan ha åsikter som skiljer sig från formuläret 
(Ibid). 

Wallén (1996) menar att den kvalitativa metoden ämnar undersöka av vilken kvalitet en 
företeelse är och hur den skall mätas. Jacobsen (2002) beskriver den kvalitativa 
undersökningsmetoden som öppen, där få begränsningar sätts på uppgiftslämnaren. När den 
kvalitativa metoden används har undersökaren sällan stakat ut den väg som skall tas, den styrs 
beroende på de svar undersökaren får från uppgiftslämnaren. Jacobsen (2002) menar dock att det 
finns flera nackdelar med en kvalitativ undersökningsmetod. Ingående intervjuer med ett stort 
antal respondenter tar ofta lång tid och är extremt resurskrävande. Om det finns begränsade 
resurser måste undersökaren nöja sig med ett fåtal respondenter, vilket leder till ett problem i 
representativiteten; kan respondenterna som deltar representera andra än sig själva? Jacobsen 
(2002) menar att kvalitativa ansatser kan få problem med den externa giltigheten.  

Enligt ovanstående information och argument är därför de uppgifter som baseras i det 
kvantitativa tillvägagångssätt en fördel för studien då datainsamlingen kommer tillföra studien 
svar på det som faktiskt frågas efter. Genom att avgränsa studien till de som faktiskt använder 
Facebook kommer dessutom trovärdigheten i den kvantitativa enkäten vara av hög kvalitet. Det 
ökar den genomgående validitet som krävs för att studien skall uppnå sitt syfte. Givetvis finns 
det nackdelar i att jag inte använder en kvalitativ undersökningsmetod i studien. Eliasson (2006) 
och Jacobsen (2002) menar att det finns fördelar i att kombinera en kvalitativ metod och en 
kvantitativ metod med varandra, vilket medför en möjlighet för undersökaren att triangulera 
studien. Den informationen som samlas in via kvalitativa metoder kan skapa grunden för den 
kvantitativa metoden, vilket enligt Jacobsen (2002) styrker enkätens validitet och pekar på att 
undersökaren ställer de rätta frågorna. På grund av tidsbrist har jag dock inte haft möjlighet att 
genomföra kvalitativa undersökningar och därför har jag valt att utesluta den typen av 
undersökning. 
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3.6 Datainsamling  
Jacobsen (2002) menar att det finns två typer av data, som med fördel kan kombineras; 
primärdata och sekundärdata. Vid användandet av enbart en typ av data kan detta bidra med stora 
problem för en studie senare i dess process. Därför är kombinationen av två typer av data att 
föredra, då dessa kan ge stöd för varandra och i slutändan även stärka de resultat forskaren 
kommer fram till (Ibid). Denna studie är byggd på insamlandet av både primär –och sekundär 
data. 

3.7 Primärdata 
Primärdata är den information som samlas in direkt från grupper eller personer, det vill säga från 
en primär källa. Dessa data är insamlade för första gången, specifikt för en studie. Data som 
denna är anpassad för den specifika frågeställning som studien är byggd kring och samlas 
vanligen in med hjälp av intervjuer, frågeformulär eller observationer (Jacobsen, 2002). Den 
primärdata som återges i denna studie är insamlad med hjälp av ett frågeformulär som har 
använts för att samla in den kvantitativa data som behövs för att stärka studiens validitet och 
reliabilitet. 

3.8 Sekundärdata 
Eliasson (2006) beskriver sekundär data som information som inte ursprungligen är insamlad av 
forskaren, utan är kunskap som samlats in för tidigare forskning av separata forskare för 
användning i andra sammanhang. Eliason (2006) menar vidare att sekundärdatan med fördel kan 
användas för att få uppslag till nya problemställningar samt att den kan användas för att grunda 
studien i tidigare efterforskningar. Jacobsen (2002) menar att informationen som har samlats in i 
grunden har ett annat syfte, i flesta fall till en studie med en helt annan frågeställning. Saunders, 
Lewis & Thornhill (2009) statuerar att den sekundära datan kan innehålla både kvantitativ och 
kvalitativ data. Jacobsen (2002) hävdar att det är viktigt att som forskare vara kritisk till källorna 
för den insamlade sekundärdatan och var de kommer ifrån, samt vem som har samlat i den. Jag 
är väl medveten om att den data som finns representerad i denna studie är insamlad för andra 
syften. Därför är det viktigt att jag är kritisk mot informationen då den måste fylla ett syfte för 
min studie trots att den är insamlad för andra ändamål. Det mesta material som återfinns i denna 
studie är nytt material, då det bygger på forskning som har med internet och dess användning att 
göra. Detta kompletteras med vetenskapliga artiklar samt böcker som bygger vidare på ämnet i 
fråga. 

3.8.1 Litterär information 
Den litteratur som finns representerad i studien baseras på de tillgångar som finns tillgängliga på 
Halmstad Högskolas Summon Discovery-tjänst, Google Scholar och Linköping Universitets 
UniSearch. Information har även samlats från diverse kursböcker. Vid sökandet av relevanta 
artiklar och böcker har jag använt mig av nyckelord som passar ämnet väl, där bland annat brand 
loyalty, loyalty social media, varumärkeslojalitet och varumärkeslojalitet på internet har varit 
grundpelare i efterforskningen. För att säkra validiteten har jag använt mig av välkända författare 
och artiklar. En stor del av den information som fanns tillgänglig var skriven på engelska. Detta 
kan i vanliga fall innebära en otydlighet när texten översätts till svenska, men det är ingenting 
som bidrar med komplikationer till denna studie då jag varit extremt noga i översättningen.  
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3.9 Kvantitativ urvalsmetod 
Då denna studie ämnar undersöka hur ett företags kommunikation via Facebook kan komma att 
påverka dess följares lojalitet till varumärket, och hur kanalen i sig påverkar lojalitet, föll valet 
på en kvantitativ undersökning naturlig. Det ger även användarna/konsumenterna en bra 
förståelse för det valda ämnet som undersöks. Frågorna som ställs i den aktuella kvantitativa 
undersökningen är baserade på det teoretiska ramverk som är inkluderat i studien. Frågorna är 
uppbyggda på det sätt att den svarande får läsa ett påstående, och därefter har som alternativ att 
klicka i ett av de fem svaren som finns tillgängliga; ”håller inte alls med”, ”håller inte med”, 
”neutral”, ”håller med”, ”håller starkt med”. När valet är gjort kan den svarande sedan 
fortsätta till nästa påstående.  

Saunders et al. (2009) hävdar att olika urvalstekniker medför en handfull med tillvägagångssätt 
vilka möjliggör för forskaren att minska den mängd insamlad data som krävs för att genomföra 
en studie. Vissa studier kräver urvalstekniker för att kunna generalisera informationen som 
samlats in, från det område urvalet har gjorts. Om forskaren har valt att genomföra urval, är 
dessa urval en del av ett större informationsflöde som kallas population. Enligt Saunders et al 
(2009) kan det i vissa sällsynta fall finnas möjligheter till att samla in data från en hel 
population, men bara om denna är av en hanterbar storlek. Om det visar sig att populationen är 
för omfattande, krävs det av forskaren att genomföra ett urval ur denna. Trost (2010) menar att 
respondenterna skal vara heterogena inom det heterogena urvalet. Vidare hävdar Halvorsen 
(1992) att det bör finnas en variation, men inom en given begränsning. För att få ett pålitligt 
urval måste det vara representant för den empiriska populationen och så nära den teoretiska 
populationen som det bara är möjligt (Ibid). 

Enligt Trost (2010) är tid och kostnad de två avgörande faktorerna som bestämmer hur stort ett 
urval skall vara. Då denna studie ämnar undersöka medlemmar på Facebook och deras lojalitet, 
ansåg jag att den totala populationen är för stor för att analysera. Därför utgörs respondenterna 
av ett urval. Det är viktigt att urvalet är så representativt för undersökningen som den kan bli. 
För att kunna delta i undersökningen krävs det av den svarande att den är först och främst är 
medlem på Facebook och att den följer minst ett varumärke på kanalen. Jacobsen (2002) anser 
att ett urval helst skall bestå av ett hundratal respondenter annars blir den insamlade datan svår 
att analysera, något som slutändan inte ger ett fullgott resultat. Jacobsen (2002) hävdar att den 
föredragna urvalsgruppen bör bestå av 400-600 respondenter, beroende på vilken population 
forskaren väljer att inrikta sig på. Utöver detta, finns det två typer av insamlingstekniker; rent 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2009; Jacobsen, 2002). Med 
sannolikhetsurval är sannolikheten att varje fall som väljs ur populationen känt. När icke-
sannolikhetsurval genomförs, är sannolikheten av varje fall som väljs ur den totala populationen 
inte känt. Det är inte möjligt att svara på forskningsfrågor eller adressera andra mål om detta 
kräver statistiska slutsatser om karaktären på populationen (Saunders et al., 2009). Då vi i detta 
fall har kunskap om populationen, kommer ett rent sannolikhetsurval göras. Vidare är studien 
byggd på en enkät, en metod som vanligtvis förknippas med rent sannolikhetsurval (Saunders et 
al., 2009).  

Saunders et al., (2009) hävdar att forskaren måste bestämma en passande storlek på 
urvalsgruppen.  Desto större urvalsgruppen är, desto lägre blir risken för fel i generaliseringen av 
populationen. Forskarens val av storlek på respondentgruppen avgörs av flera variabler; det 
förtroende som tillförs av datan, hur stor felmarginal som tillåts, de olika typer av analyser som 
skalla genomföras och den totala storleken på populationen där urvalsgruppen har tagits ifrån. 
Dessa val medför att forskaren måste ta till eget omdöme och utföra en egen kalkyl. Är urvalet 
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av populationen 100, måste åtminstone 95 av dessa representera åsikterna av hela populationen 
(Ibid). 

3.10 Enkät 
Trost (2010) beskriver olika typer av enkäter som de tänkta respondenterna själva kan svara på. 
Dessa kan vara postenkäter, e-postenkäter, gruppenkäter eller andra typer av enkäter som 
genomförs via internet. Enkäter som genomförs via internet är starkt växande och är ett 
kostnadseffektivt tillvägagångssätt att genomföra en kvantitativ datainsamling på (Ibid). Enkäten 
som utförts i samband med studien är konstruerad genom strukturerade frågeställningar med 
fasta svarsalternativ för att underlätta analysen av datan. Enligt Trost (2010) är det viktigt att 
förklara vad forskaren menar  med en strukturerad undersökning. I detta fall innebär det en enkät 
med fasta frågor -och svarsalternativ. Vidare menar Jacobsen (2002) att det är av yttersta vikt för 
forskaren att bestämma sig för hur frågeställningarna skall utformas och hur svarsalternativen 
skall formuleras.  

Denna studie är byggd kring det som Jacobsen (2002) kallar yttranden. Dessa frågor inkluderar 
statueranden om både varumärkeslojalitet och social media, främst om Facebook, då studien 
inriktar sig på den specifika kanalen. Enkäten är utformad med hjälp av Likertskalan, där 
respondenterna får svara hur väl de håller med, alternativt inte håller med, de frågor (yttranden) 
som ställs. Anledningen till att studien använder sig av Likertskalan är för möjligheten att få 
tydliga resultat som sedan kan jämföras med den tidigare forskningen. Funktionen med 
Likertskalan ger forskaren möjligheten att få en skala på alternativen där respondenten själv får 
rangordna sitt svar (Jacobsen, 2002). Jag har valt en skala som sträcker sig över en femgradig 
skala. Wärneryd (1993) beskriver svårigheterna för respondenterna att skilja på den femgradiga 
skalan, trots att det ger dem en möjlighet att vara neutrala i frågorna genom att välja alternativet i 
mitten, nummer tre. Jag har ändå valt att använda en skala med fem alternativ, då Wärneryd 
(1993) även hävdar att en skala utan ett neutralt alternativ kan tvinga respondenten till att ta 
ställning i en fråga de inte är säkra i. Det eliminerar också det faktum att respondenten faktiskt 
har en åsikt i en fråga som är neutral (Ibid). Fördelen med en skriftlig enkät, enligt Eliasson 
(2006), är det faktum att respondenten själv kan välja att svara på frågorna när den har tid över. 
Dock är det viktigt att forskaren skickar ut en påminnelse efter en viss tid för att kunna öka 
responsen på enkäten (Ibid). 

Enkäten består av strukturerade frågor med tillhörande fasta svarsalternativ, vilket gör det lättare 
att samla in och analyserad datan. Enkäten är byggd utefter vad Jacobsen (2002) menar är en 
konkretiserad enkät. Enkäten inkluderar frågor om både social media, varumärkeslojalitet och 
andra termer som kan påverka varumärkeslojaliteten. Det är också viktigt att den svarande var 
medlem på Facebook, då det är plattformen som enkäten ämnar undersöka. Anledningen till att 
Facebook valdes som den primära plattformen, när det finns en handfull andra stora sociala 
medium, var det faktum att studien hade blivit för stor och oöverblickbar. Därför har plattformar 
som Twitter, Instagram, YouTube och Snapchat blivit exkluderade ur studien. Enkäten skickades 
ut via Facebook, då jag ansåg detta vara det mest effektiva och tidsbesparande sättet att nå rätt 
målgrupp; det vill säga de som använder plattformen som ett verktyg. I och med att de svarande 
var medlemmar på Facebook, kunde jag också få ett exakt utslag över hur användare förhåller 
sig till varumärkeslojalitet på plattformen. Enkäten består av frågor som rör användarens syn på 
lojalitet och social media utan att ta hänsyn till vare sig ålder, ockupation eller kön. Enkäten är 
strukturerad på så vis att den, utöver varumärkeslojalitet, inkluderar användarens syn på 
varumärkesuppbyggnad, social media, konsumentbaserat varumärkeskapital, kundupplevd 
kvalitet, varumärkeskännedom och varumärkesassociationer, för att ge en så tydlig bild av 
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faktorer som påverkar användarens upplevelser på Facebook som möjligt. Dessa påståenden 
grundar på så vis enkäten, där användaren får möjlighet att svara på ett påstående genom ett 
formulär byggt på Likertskalan, jag anser att de fem alternativen ”håller inte alls med”, ”håller 
inte med”, ”neutral”, ”håller med” och ”håller starkt med” täcker in de viktigaste åsikterna 
som den svarande kan tänkas ha.  

3.10.1 Analys av data 
För att analysera datan från den insamlade enkäten valde jag att använda mig av det statistiska 
datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att kunna finna 
eventuella samband/korrelationer mellan utvalda frågor ur enkäten. Analysen baseras på 
enkätens Likertskal som sträcker sig från siffran som innebär ”håller inte alls med” till siffran 
fem ”håller starkt med”. Ur studiens enkät lyftes totalt åtta av de 23 ställda frågorna, då dessa är 
starkt kopplade till hur kommunikationen från ett företag på Facebook eventuellt kan påverka 
dess följders lojalitet till ett varumärke. För att göra detta fördes datan från var och en av 
respondenternas enkäter manuellt in i SPSS där de sedan räknades om och fördes in i en 
korrelationstabell. Analysen visar därefter de eventuella korrelationer som finns mellan 
variablerna, för att på så sätt kunna hävda eventuella samband och hur dessa ställer sig till den 
insamlade teorin. Körner och Wahlgren  (2005) menar att ett positivt samband/korrelation 
innebär att höga värden på den ena variabeln ofta motsvarar ett högt värde på den andra 
variabeln. Samma gäller det omvända, där en låga värden på den ena variabeln mestadels 
motsvaras av låga värden på den andra variabeln (Ibid). 

3.11 Validitet och reliabilitet 
Trost (2010) menar att en forskares mätning av validitet och reliabilitet bestämmer hur stabil, 
sann  och fri från slumpmässiga influenser studien är. Jacobsen (2002) fortsätter och förklarar att 
all forskning måste möta två krav; den måste vara giltig och relevant (valid) och den måste vara 
tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Validitet innebär det faktum att vi mäter det vi verkligen vill 
mäta. Det som mäts skall upplevas som relevant och det som mäts måste kunna appliceras på 
flera enheter (Ibid). Halvorsen (1992) beskriver validiteten som en betydande del bakom det   
teoretiska och empiriska i en studie. Utmaningen är att finna information som är relevant för 
forskningsfrågan. Jacobsen (2002) delar in validiteten i intern giltighet (validitet) och extern 
giltighet (validitet). Den interna giltigheten beskriver resultatets giltighet, där rätt och fel beror 
på flera orsaker. Slutsatserna skall speglas i det slutgiltiga resultatet. Jacobsen (2002) fortsätter 
och säger att den interna validiteten och relevansen vill förklara om det som mäts faktiskt är 
relevant för forskningsfrågan. Den externa validiteten vill påvisa om det som mäts inom ett 
begränsat område går att appliceras i andra kontexter. Reliabiliteten beskriver om forskningen 
går att lita på eller ej (Ibid). Grønmo (2006) beskriver fem villkor som säkerställer studiens 
syfte; datan måste gå att lita på, datan måste byggas på vetenskaplig grund, datan skall ha ett 
relevant antal respondenter, datan skall brytas ut från relevanta källor. Slutligen skall datan 
reducera de problem och externa följder som kan uppstå och påverka den insamlade datan (Ibid). 
Den interna validiteten är enligt Jacobsen (2002) en grundsten i en kvalitativ studie, till skillnad 
från den externa validiteten, som är en viktig aspekt i den kvantitativa studien, då den externa 
datan används för att generalisera studien och kan användas i andra kontexter. Genom hela 
studien har jag haft den externa giltigheten i tätt samband med studien och jag anser att de 
kvantitativa resultaten kan generaliseras till en större population utanför de som har svarat på 
enkäten.  
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3.12 Kritik och granskning 
Mattsson & Örtenblad (2008) beskriver kritiken och granskningen av en studie som avgörande, 
då det är viktigt att vara medveten om både fördelarna och nackdelarna med de metodiska valen 
som forskaren brukar i samband med studien.  

3.12.1 Kritik av val av metodologi 
Då studien i fråga är baserad på en deduktiv ansats kan informationen i fråga sakna relevanta 
delar och information då författarens tidigare kunskap om ämnet är begränsad (Jacobsen, 2008). 
Det finns en risk att information förbises när en deduktiv metod används, vilket kan få 
konsekvenser även för min egen studie. Vidare finns det givetvis en risk för otillräckligt 
informationsinsamlande när jag, som i mitt fall, bara sammanställt en kvantitativ studie. För att 
öka validiteten ytterligare skulle studien kunna innehålla en kvalitativ studie.  

3.12.2 Kritik av val av källor 
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara kritisk till de källor som används som den 
sekundära datan. Den som undersöker måste vara medveten om till vilket syfte den till sin början 
var insamlad för och dessutom vem det var som samlade in den. De flesta källor som denna studie 
innehåller är nya, alternativt relativt nya vetenskapliga artiklar. Då internet och sociala medier 
fortfarande är förhållandevis nya medium anser jag dessa vara relevanta.  

3.13 Begränsningar  
Studien  fokuserar  på  kommunikationen  mellan  företag-konsument,  sett  från  hur  konsumenten 
uppfattar företags aktivitet på Facebook. Detta innebär att företag-företagsmodellen är utesluten. 
Trots att det finns flera stora sociala kanaler för företag att nå ut till sina kunder, riktar denna studie 
in sig på att enbart fokusera på Facebook. Av den anledningen kan studien inte svara på om lojalitet  
från konsumenter motsats företag är universellt över alla kanaler, eller om exempelvis Instagram 
skiljer sig från den data som samlats in i samband med den aktuella studien. Slutligen kommer 
datan samlas in från en begränsad geografi, där de svarande till en övervägande majoritet är ifrån 
Sverige. Därför kan studien inte heller svara på om lojalitet skiljer sig över geografiska gränser.  
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4. Empirisk data 
Det empiriska kapitlet presenterar den empiriska data som har samlats in för studien, i form av en  
kvantitativ enkät. Den kvantitativa enkäten presenteras med hjälp av frågeställningarna byggda på 
Likertskalan och i diagram i form av respondenternas svar, allt för att underlätta för läsaren att 
förstå resultaten. Därefter presenteras enkäten och dess resultat i form av en analys som genomförts 
med det statistiska programmet SPSS.  

4.1 Deskriptiv data 
I nedanstående del återfinns resultaten från den kvantitativa studien med totalt 98 svaranden. 
För att göra enkäten tydligare och mer lättläst, har jag skapat cirkeldiagram där svaren har 
blivit omvandlade till procentsatser. Frågor 1 och 2 är inkluderade för att visa den deskriptiva 
datan, men jag har valt att utesluta dessa i det som mynnar ut i analysen, då jag anser att 
statistiken inte fyller någon funktion för denna studie. 

     1. Jag är aktiv på Facebook.          2. Jag ”gillar” minst ett företags sida på Facebook. 

                  

3. Ett företags exponering av ett varumärke på Facebook ändrar min uppfattning om 
varumärket. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 0    6     9         62          20 

Huruvida användare reagerar på ett varumärkes exponering på Facebook visar en sammanlagd 
kombination av ”håller med” och ”håller starkt med” att hela 84,6% påverkas av dess 
synlighet. 

!28

21 %

63 %

9 %
6 %

Håller inte alls med Håller inte med
Neutral Håller med
Håller starkt med

Ja
100 %

Ja Nej

Nej
25 %

Ja
75 %

Ja Nej



4. På Facebook ”gillar” jag företag/varumärken som jag har tidigare erfarenheter av.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 6    25     36        27           3 

Undersökningen pekar på att åsikterna är relativt spridda när det kommer till tidigare 
erfarenhet, med 31,6% av användarna ”inte håller med” eller ”håller inte med alls”, och där 
majoriteten var neutral (36,7%). 31,6% var positiva där de antingen ”håller med” eller ”håller 
starkt med”. 

5. Jag blir mer lojal mot ett varumärke om jag följer det på Facebook. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 18           36      27       16          0 

De vanligaste svaren var från de som” inte håller med” samt de som ”inte alls håller med” med 
en sammanlag svarsprocent på 55%. En stor del av de svarande (28,5%) ställde sig neutrala till 
påståendet. 
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6. Jag interagerar med företags aktiviteter på Facebook.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 11           36      15       25          10 

När företag på något sätt visar sig på Facebook, är det delade åsikter mellan de svarande. 49%  
väljer att inte deltaga i företagets aktivitet medan 35,7% väljer att på något sätt deltaga. 15,3% 
valde att inte ta ställning i frågan, alternativt att det varierar från fall till fall.  

7. Jag ”gillar” ett företags sida för att få erbjudanden och rabatter på deras produkter.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 0             0       12        72          13 

När det gäller rabatter och erbjudanden är det tydligt att användare använder det som ett 
incentiv för att följa ett företag på Facebook. 87,7% av användarna ställer sig positiva till detta. 
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8. Jag ”gillar” ett företags sida för att få nyheter om företaget. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 33            30      12       19   3 

I motsats till rabatter och erbjudanden, följer majoriteten av användarna inte ett företags 
Facebook-sida för att få nyheter om företaget. 65,3% menar att de följer ett företag av andra 
anledningar. 22,4% ”gillar” ett företags Facebook-sida för att erhålla nyheter om företaget.  

9. Om ett företags erbjudanden på Facebook intresserar mig, delar jag dessa vidare till 
mina vänner. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 3    14      9        40           31 

Då användarna till stor del följer ett företag för dess erbjudanden och rabatter, är det intressant 
att se hur/om de delar vidare dessa erbjudanden till sina vänner med ”dela”-funktionen. En klar 
majoritet (72,4%) menar att de delar vidare erbjudanden och rabatter som de finner intressanta.  
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10. Om ett företag i hög grad postar inlägg som inte intresserar mig sjunker mitt 
engagemang och lojalitet i deras framtida poster.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

  16    49      15        17            0 

Postar ett företag inlägg som användarna inte finner relevanta, påverkar detta till synes inte 
engagemanget i framtida poster. Med en kombinerad procentsats om 66,3%, menar en majoritet 
att de ”inte alls håller med” eller ”håller inte med” i påståendet.  

11. Jag skulle rekommendera ett varumärke till andra trots att min lojalitet mot detta är 
neutralt/lågt. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 3             14      22        55          3   

Trots att användarna har neutral/låg lojalitet gentemot ett varumärke, hindrar detta inte 59%  
av de svarande från att rekommendera/dela med sig av fördelar med ett varumärke de har lågt 
engagemang i. 
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12. Desto mer jag ser av en produkt eller tjänst på ett företags Facebooksida, desto mer 
förknippar jag produkten/tjänsten med ett företag. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 0              6      11        65           15 

Enligt de svarande har ett företags marknadsföring av ett varumärke en stor påverkan över vad 
en användare förknippar företaget med. 81,6% menar att desto mer ett företag marknadsför en 
viss produkt eller tjänst, desto mer förknippar användaren denna vara med företagets utbud.  

13. Följer jag ett varumärke på Facebook, ökar detta min medvetenhet om varumärket i 
andra sammanhang utanför Facebook. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 4    39      9        40            15 

Det råder delade meningar huruvida ett företag förstärks i användarens minne även utanför 
Facebook, där den ena delen av de svarande (56%) ”håller med” eller ”håller starkt med” och 
menar att om de följer ett varumärke på sidan, ökar detta deras medvetenhet om varumärket 
utanför Facebook. 34,6% (”håller inte alls med” och ”håller inte med”  menar att detta inte alls 
påverkar deras bild av varumärket utanför Facebook.  
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14. Jag anser att produktens kvalitet är det viktigaste för mig vid köp av en vara. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 0    0       6         73           18 

När användare handlar en vara, menar 93,8% av de svarande att kvaliteten på produkten är det 
viktigaste attributet hos produkten. 

15. Om jag anser en produkt har hög kvalitet, förbättras även min uppfattning om andra 
egenskaper som produkten har.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

 0    3      6         48           40 

De svarande har höga värderingar om vad kvalitet tillför hos produkter. Det vill säga, har en 
produkt låg kvalitet, sjunker även uppfattningen om dess andra egenskaper parallellt med detta 
enligt 90,8% av de svarande. 
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16. Har en tidigare produkt haft låg kvalitet, påverkar detta mitt beslut att köpa en vara 
från samma varumärke. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

    0    12      12         55            18 

I samband med att användare uppskattar hög kvalitet hos produkt, kan låg kvalitet hos en 
tidigare inhandlad produkt påverka framtida köp av produkter från samma varumärke, där 
75,5% menar att deras köpbeslut påverkas av tidigare erfarenheter av varumärket.  

17. Tillhörighet, säkerhet och ärlighet är viktiga faktorer för att jag ska bli lojalare mot ett 
varumärke. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

        0             9        21         58            9 

När användare tänker lojalitet innebär inte detta bara kvalitet på själva produkten. Dagens 
användare kräver också transparens från företag de investerar hos. 69,4% menar att saker som 
tillhörighet, säkerhet och ärlighet är viktiga karaktärsdrag hos företag och varumärken. 
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18. Lojalitet och förtroende för ett varumärke är viktigt för mig.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

        33             27       21         10   6 

När användare tar ställning till om lojalitet och förtroende är viktiga faktorer när de engagerar 
sig med företag och varumärken, menar en stor del att detta inte är punkter som förefaller 
viktiga. 61,2% menar att lojalitet och förtroende inte spelar stora roller när man väljer att 
engagera sig med företag och varumärken.  

19. Om jag har ett stort engagemang och lojalitet mot ett varumärke, pratar jag gott om 
denna på Facebook.  

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

        0              9        9               47           32 

Om användaren till skillnad från den tidigare frågan om lojalitet och förtroende faktiskt känner 
lojalitet mot ett varumärke eller företag, menar 81,6% att chansen ökar markant för att 
användaren delar med sig av sina erfarenheter om dessa på Facebook till andra användare.  
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20. Idag äger jag en varumärkesprodukt som jag kan beskriva som en värdefull personlig 
tillgång. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

         3               33      30        31             0 

Det råder delade meningar angående det faktum att användarna äger varumärkesprodukter som 
går att beskriva som värdefulla, personliga tillgångar. Svaren är spridda mellan ”håller inte 
med”, ”neutral” och ”håller med”, med en likvärdig fördelning mellan de tre alternativen.  

21. Det är svårare att vara lojal mot ett företag som finns online än mot ett som finns i den 
verkliga världen. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

         33   39      23         12             0 

Trots att den fysiska marknaden skiljer sig starkt från den som finns online, menar de flesta 
svaranden att det inte är svårare att vara lojal mot ett företag som de fysiskt inte kan interagera 
med gentemot butiker som finns ute på den fysiska marknaden. Det menar 73,4% av de 
svarande. 
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22. När jag är starkt lojal mot ett varumärke delar jag, när tillfälle ges, vidare information 
och erbjudanden på Facebook om detta. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

         0              24      29        35               9 

Lojalitet till ett varumärke delar upp de svarande i olika läger, men där en majoritet (44,8%) 
menar att desto starkare deras lojalitet är gentemot ett varumärke, desto mer delar man 
erbjudanden och information om detta varumärke vidare. 30,6% menar att lojalitet inte 
påverkar deras behov av att dela med sig av varumärkets erbjudanden och information.  

23. Jag tar del av andras uppfattningar och åsikter om varumärken på Facebook. 

Håller inte alls med  Håller inte med  Neutral  Håller med Håller starkt med 

        0            24     20         47            6 

Användarna har olika åsikter angående om huruvida de tar del av andra vänner och användares 
åsikter och kunskaper om ett varumärke på Facebook, där 48% menar att de engagerar sig i 
andras kunskaper och åsikter rörande varumärken. 24,4% menar dock att de inte använder 
andras åsikter för att påverka deras uppfattning om ett varumärke. 
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4.2 Korrelationsanalys 
För att identifiera eventuella samband mellan de olika måtten som påverkar kundens och företagets 
aktiviteter på Facebook, och hur denna påverkar kundens lojalitet mot ett varumärke, har en 
korrelationsanalys genomförts. I korrelationsanalysen återfinns en tabell skapad i det statistiska 
programmet SPSS, där åtta utav frågorna ur enkäten ställs mot varandra i hopp om att kunna 
hjälpa mig identifiera eventuella samband mellan företagens och kundernas aktiviter och hur dessa 
i sin tur påverkar kundernas varumärkeslojalitet.  

För att identifiera de eventuella samband som kan finnas mellan de olika måtten, är det nödvändigt 
att genomföra en korrelationsanalys som ämnar mäta kunders och företags aktiviteter på Facebook 
och dess påverkan på kundens varumärkeslojalitet. För att mäta detta bröt jag ut åtta frågor ur 
enkäten (F5, F7, F8, F10, F17, F18, F21, F22) då dessa, mer än de andra frågorna, rör just 
aktiviteter och lojalitet. Då det statistiska programmet SPSS inte kan hantera mellanslag, 
kommatecken, punkter eller å, ä och ö eller accepterar för långa frågor, kommer här en kort 
sammanfattning av originalfrågornas utformning. 

F5: Jag blir mer lojal mot ett varumärke om jag följer det på Facebook. 
F7: Jag ”gillar” ett företags sida för att få erbjudanden och rabatter på deras produkter.  
F8: Jag ”gillar” ett företags sida för att få nyheter om företaget.  
F10: Om ett företag i hög grad postar inlägg som inte intresserar mig sjunker mitt engagemang 
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och lojalitet i deras framtida poster.  
F17: Tillhörighet, säkerhet och ärlighet är viktiga faktorer för att jag ska bli lojalare mot ett 
varumärke.  
F18: Lojalitet och förtroende för ett varumärke är viktigt för mig.  
F21: Det är svårare att vara lojal mot ett företag som finns online än mot ett som finns i den 
verkliga världen.  
F22: När jag är starkt lojal mot ett varumärke delar jag, när tillfälle ges, vidare information och 
erbjudanden på Facebook om detta. 

4.2.1 Vad säger korrelationsanalysen? 
Den färdiga statistiska tabellen visar flera intressanta punkter. Dock behövs först en genomgång 
av dess syfte och funktion. För att kunna mäta samband mellan två påståenden, behövs dessa 
sättas mot varandra med de svar som givits av respondenterna. När samma påstående ställs mot 
sig självt blir resultatet av detta korrelationskoefficienten (Pearson Correlation) +1, då frågorna 
är identiska och därför har ett hundraprocentigt starkt samband. Därför löper ettor diagonalt med 
tabellen då varje påstående ställs mot sig själv vid ett tillfälle. De intressanta resultaten visar sig 
istället i varje påstående som ställs mot ett annat påstående, då det är möjligt att utläsa både 
korrelation och signifikans. Korrelationskoefficienten visar på det eventuella samband som finns 
mellan de två påståendena, där siffran 0 representerar ett icke-existerande samband. Ju närmare 
två påståenden är korrelationskoefficienten 0, ju mindre samband finns det mellan de två 
påståendena. Som synes finns det flera styrkor på dessa koefficienter på båda sidor av 0. Det 
starkaste resultatet visar sig när två påståenden når +1 på skalan, men detta infaller bara när ett 
påstående ställs mot sig självt. Det svagaste resultatet på skalan representeras av -1, där 
påståendena inte har något som helst samband med varandra och därmed påverkar de inte 
varandra över huvud taget.  

Signifikansen är ett begrepp som anger hur mycket det observerade värdet avviker från 
jämförelsedatan. Beroende på vart i intervallen signifikansvärdet hamnar, kan det utläsas 
huruvida avvikandet från värdet är påverkat av slumpen eller ej. I mitt fall har tabellen två olika 
signifikansnivåer, värden som skrivs ut som Sig.(1-tailed). Dessa värden markeras i tabellen med 
* eller ** ovanför korrelationsvärdet. Faller ett värde på eller under värdet 0.01 (**), visar det att 
signifikansen mellan de två påståendena är starkt och endast 1% eller mindre, eller 1 svar eller 
mindre av 100 möjliga, kan ha påverkats utav den statistiska osäkerheten (slumpen). Faller ett 
värde på 0.05 eller lägre, markeras detta med * vilket innebär att signifikansen fortfarande är 
relativt stark, men svagare än 0.01 och att slumpen kan ha påverkat resultatet i upp till 5% av 
fallen. I tabellen kan den statistiska osäkerheten visa sig som exempelvis .082, vilket innebär att 
8,2% av svaren kan ha påverkats av slumpen. 

Genom att bryta ner korrelationsanalysen som är baserad på enkäten till denna studie i delar, går 
det därför att utläsa huruvida påståendena har ett samband korrelationsmässigt och även hur 
höga, alternativt låga, signifikansnivåerna är. Därför kommer jag lyfta påståenden med data som 
visar på höga, neutrala samt negativa värden för att visa på hur dessa påverkar varandra, för att 
ge en förståelse för hur resten av analysen kan avläsas. I analysen går det att utläsa att påståendet 
F21: Det är svårare att vara lojal mot ett företag som finns online än mot ett som finns i den 
verkliga världen ställs mot påståendet F18: Lojalitet och förtroende för ett varumärke är viktigt 
för mig. Genom att jämföra dessa två med korrelationsdatan samt signifikansvärdet, går det att 
bryta ut intressanta siffror som visar på hur dessa påståenden förhåller sig till varandra. Genom 
att titta på korrelationskoefficienten kan man se att datan visar .571**. Detta är det starkaste 
koefficientresultatet i hela analysen, vilket pekar på att sambandet mellan dessa två påståenden 
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är starkt. Detta skall tolkas som att ju viktigare respondenterna tycker att lojalitet och förtroende 
är för ett varumärke, desto svårare är det för respondenterna att vara lojala mot företag som 
enbart finns på internet, och vice versa. Ökar det ena värdet på det ena påståendet, kommer detta 
innebära en ökning av värdet även för det andra påståendet. Vidare kan det utläsas att 
signifikansnivån (Sig. (1-tailed)) skrivs ut som .000, vilket innebär att inga av de 97 angivna 
svaren är påverkade av slumpen.  

Nästa exempel rör F8: Jag ”gillar” ett företags sida för att få nyheter om företaget som ställs 
mot F10: Om ett företag i hög grad postar inlägg som inte intresserar mig sjunker mitt 
engagemang och lojalitet i deras framtida poster. Genom att först titta på korrelationsdatan går 
det att utläsa .024, vilket är det mest neutrala värdet i analysen då det ligger närmast 0-punkten. 
Detta tyder på att sambandet mellan de två påståendena är någorlunda neutralt, vilket kan tolkas 
som att om åsikterna/svaren förändras i ett utav påståendena kommer detta inte påverka det 
andra påståendet nämnvärt. Vidare visar signifikansdatan värdet .410, vilket innebär att den 
placerar sig över signifikansvärdena 0.01 och 0.05. Det innebär att 41% av svaren kan ha 
påverkats av slumpen.  

Det sista exemplet rör påstående F22: När jag är starkt lojal mot ett varumärke delar jag, när 
tillfälle ges, vidare information och erbjudanden på Facebook om detta som ställs mot påstående 
F17: Tillhörighet, säkerhet och ärlighet är viktiga faktorer för att jag ska bli lojalare mot ett 
varumärke. Korrelationsdatan visar här ett värde på -.060, det mest negativa värdet som återfinns 
i analysen. Trots att värdet i sig inte är extremt negativt, påverkar det ändå påståendena om datan 
ändras. Exempelvis, om en respondents lojalitet till ett varumärke ökar (F22), innebär detta att 
han/hon delar vidare information och erbjudanden via Facebook. Dock kommer detta innebära 
att respondentens ställning till tillhörighet, säkerhet och ärlighet som viktiga faktorer för lojalitet  
(F17) försvagas ju högre respondenten knyter lojalitet till vidaredelning av information och 
erbjudanden. Signifikansdatan visar här ett värde på .280. Samma slutsats kan dras här som vid 
det neutrala fallet; datan är signifikant och 28% av svaren kan ha påverkats av slumpen. 
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5. Diskussion 
I diskussionskapitlet använder jag den tidigare presenterade teorin för att skapa en förståelse för 
det samlade empiriska materialet. Jag sammankopplar teorin med det insamlande empiriska 
materialet för att hitta likheter och skillnader. 

Denna studie har genomförts på Facebook, vilket innebär att 100% av de 98 svarande är 
medlemmar på plattformen. Anledningen till att bara Facebook valdes som plattform för 
enkätinsamlingen är på grund av det faktum att studien i sig behandlar lojalitet på just Facebook. 
Frågan har dock lyfts ur studien, då den inte uppfyller något direkt syfte. Samma gäller 
påståendet huruvida de svarande ”gillar” ett eller flera företag på Facebook. Båda påståendena 
har tagits bort ur undersökningen då de inte tillför studien viktig information.  

5.1 Social media och Facebook 
Enligt Mangold och Faulds (2009) och Bruhn et. al. (2012) influerar sociala medier idag 
konsumenters kännedom, informationssökande och åsikter. Vidare menar de att det, tillsammans 
med traditionell media, är social media en viktig kommunikationsledare och påverkar direkt 
huruvida ett varumärke kan uppnå framgång eller ej (Ibid). De svarande stämmer in med vad 
författarna säger, där hela 84,6% av respondenterna menar att Facebook kan ändra deras 
uppfattning om olika varumärken. Anledningen till detta kan bero på det faktum att sociala 
medier idag har en stor plats i många människors liv, där en stor del av den kontakt dessa 
personer har med företag är just genom digitala plattformar. Då Facebook räknas som den enskilt 
största plattformen för användare på internet, kan det ses som logiskt att det är därigenom 
kontakten skapas och påverkas. Detta förstärks också av det faktum att de svarande inte 
nödvändigtvis har haft en tidigare erfarenhet av företaget, där många användarna istället 
engageras av potentiella rabatter och erbjudanden som företaget skickar ut via plattformen. Det 
stöttas också av den analys som har genomförts (korrelation: .373**, signifikans: .000), där 
erbjudanden och rabatter har en stark relation till hur lojal en kund är om den följer ett företag på 
Facebook. Detta backas upp av CMB Info (2014) och de undersökningar som genomförts, där en 
majoritet följer ett varumärke av samma anledningar. Facebook (2014) beskriver plattformen 
som ett marknadsföringsinstrument där företag kan skicka riktade meddelanden, marknadsföra 
olika produkter och dela med sig av företagsnyheter etc. De svarande ställer sig svagt negativt 
till denna typen av kommunikation, där de väljer att inte engagera sig med dessa meddelanden 
om det inte specifikt rör sig om erbjudanden eller rabatter. Trots att intresset är lågt för nyheter 
och liknande när en användare väljer att följa ett företag, tycks det finnas ett litet samband i 
korrelationsanalysen som pekar på att det inte påverkar engagemanget eller lojaliteten mot 
företaget/varumärket nämnvärt (korrelation: .142, signifikans: .082).  

5.2 Kundnöjdhet 
Studier genomförda av Lee och Lee (2013) visar att kundnöjdhet är direkt kopplat till lojalitet. 
Desto nöjdare en kund är, desto mer lojal blir den. Vidare innebär detta att word-of-mouth 
skapas, då en konsument vill dela med sig av sina goda erfarenheter av sin kontakt med ett 
företag. Nöjda kunder är mycket villiga att sprida positiva kommentarer om ett varumärke till 
andra om det finns grund för det. Detta visar sig även i studien, där mer än 70% är villiga att dela 
med sig av erbjudanden postade av ett företag de följer och tycker om. Detta kan bero på det 
faktum att en användare vill visa sin lojalitet till ett varumärke och detta gör man genom att på 
något sätt interagera med företagets erbjudanden. I många fall kan detta innebära att användarna 
exempelvis hjälper företaget att sprida vidare dess erbjudanden och rabatter.  
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5.3 Kommunikation och Social Customer Relationship Management 
Keller (2001) diskuterar det faktum att marknadskommunikationen från ett företag representerar 
dess röst ut till konsumenterna och är det sätt som företaget etablerar en dialog med 
konsumenterna för att på så vis framhäva sina produkter. Enligt Gurau (2008) har den nya 
kommunikationen genom internet och mobila kanaler medfört en förändring i hur ett företag 
idag kommunicerar med sina kunder. Keller (2001) menar att kommunikationen bidrar till ett 
sätt för företaget och dess varumärke att informera, övertala och ge incitament åt konsumenterna 
att engagera sig i dess produkter. Vidare hävdar Keller (2001) att företaget på så sätt kan  
bibehålla en nära kontakt med konsumenten och på så vis kan de, oavsett kommunikationsmetod 
eller innehåll, nå och påverka framtida kunder och ingjuta produkter och tjänster med ytterligare 
mening, trots att dessa erbjudanden inte passar kundens önskemål (Ibid). Detta är ett faktum som 
respondenterna också accepterar, då majoriteten av de svarande (66,4%) menar att deras 
engagemang och lojalitet till framtida företagsinlägg inte påverkas av poster som inte är 
relevanta för dem. Detta innebär enligt Keller (2001) att kommunikationen ytterligare tillför 
produkter och tjänster med värde och mening. Trots att erbjudandena och rabatterna inte passar 
kunden och engagemanget i dessa är litet, verkar inte det potentiella sambandet mellan lojaliteten 
och företaget påverkas nämnvärt (.072). Dock visar analysen att den slumpmässiga faktorn är 
hög (24,1%), något som kan visa sig påverka resultatet vid nya mätningar. Kan företaget på detta 
sätt bibehålla en kontakt med sina kunder, trots lågt engagemang från dessa, stärker detta 
möjligheterna för ett varumärke att associeras med andra människor, platser eller upplevelser 
vilket i sin tur tillför ytterligare mening och värde till produkterna och tjänsterna (Keller, 2001). I 
enlighet med Keller (2001) visar enkäten också att hela 81,6% hävdar att desto mer ett företag 
marknadsför en produkt eller tjänst, desto mer relaterar användaren denna med ett företags 
utbud, vilket kan förenas med det eventuella samband som finns mellan (K: .072, S: .241).   

Enligt Greenfield (2008) har det dock börjat uppstå problem för företagen, då kunderna mer och 
mer kommunicerar med andra källor som inte är knutna till företaget. Greenfield (2008) menar 
att företagets viktigaste arbete nu är att upptäcka och lyssna på konversationer som sker 
konsumenterna emellan. I enkäten visar det sig att användarna har olika åsikter angående hur de 
tar del av vänner och andra användares åsikter. 48% menar att de engagerar sig i andras åsikter, 
medan 21,4% respektive 24,5% är neutrala eller negativa till påståendet. Enligt Woodcock et al. 
(2011) förlitar sig kunder idag mer på sina vänner och bekanta än på traditionell reklam. Enligt 
enkäten är detta delvis sant, men där det troligen är blandning av både reklam och 
rekommendationer från vänner som påverkar användarens beslut. Dessa åsikter förstärker även 
det faktum att respondenterna ställer sig väldigt positiva till det faktum att de gärna delar med 
sig av erbjudanden och rabatter till sina vänner (72,4%), på samma sätt som att de till viss del tar 
del av erbjudanden som delas av deras vänner. 

5.4 Den sociala kunden 
Enligt Greenberg (2010) kan ett företag bara behålla sina kunder om dessa är fortsatt engagerade 
i varumärket. För att göra detta krävs det av företaget att det är fortsatt transparenta och 
autentiska gentemot de sociala kunderna, vilket i sin tur bygger fortsatt förtroende för 
varumärket (Ibid). Dock visar enkäten att 59% av de svarande fortfarande kan engagera sig i och 
rekommendera ett varumärke till andra trots att förtroendet för varumärket har sjunkit. 22,4% av 
respondenterna är neutrala till påståendet, ett resultat av att de kanske väljer att rekommendera, 
eller inte rekommendera, en vara beroende på vilket varumärke det handlar om. 

!43



5.5 Kundupplevd kvalitet 
Aaker (1996) menar att kundupplevd kvalitet är en varumärkesassociation som blivit upphöjd till 
en varumärkestillgång. Enligt Aaker (1996) beror det på att upplevd kvalitet är det enda som 
bidrar till finansiella prestationer, det bidrar till de största framstegen inom en verksamhet, samt 
att upplevd kvalitet kan kopplas till andra aspekter om hur ett varumärke kan uppfattas. Han 
menar att den kundupplevda kvaliteten är en grundsten när kunder tar köpbeslut (Ibid). Tittar 
man på  den undersökning som har gjorts, är det tydligt att detta stämmer väl in med vad 
respondenterna tycker är viktigt när de köper varor. 93,8% av de svarande instämmer i det 
faktum att produktens kvalitet är det viktigaste när de köper en vara. I relation till att kunder 
tycker att hög kvalitet förbättrar uppfattningen om andra egenskaper, visar enkäten att det samma 
gäller det omvända; har en tidigare produkt haft låg kvalitet, menar 75,5% av de svarande att 
detta påverkar deras beslut att investera i en ny produkt av samma varumärke. Vidare hävdar 
Aaker (1996) att de funktionella fördelarna hos en vara är rotade i den upplevda kvaliteten och 
när den kundupplevda kvaliteten ökar, förbättras även kundens uppfattning om andra sidor som 
varan besitter. Även i detta fallet stämmer det bra med vad respondenterna tycker, där totalt 
90,8% av de svarande ”håller med” eller ”håller starkt med”. Det är dock viktigt för företagen att 
förstå vad kvalitet betyder för olika typer av kunder, då den upplevda kvaliteten kan skilja sig 
från den verkliga kvaliteten (Aaker, 1996). Bland annat är det viktigt för företaget att varan 
uppnår kvalitet på punkter som kunderna tycker är viktiga, samt att företaget tar hänsyn till hur 
kunden bedömer kvalitet, då den vid tillfällen inte vet vilken typ av kvalitet den letar efter (Ibid).  

5.6 Varumärkeslojalitet och förtroende 
Den starkaste bekräftelsen på varumärkeslojalitet enligt Keller (2003) visar sig när kunden är 
villig att investera sin egen tid, energi, monetära tillgångar eller andra resurser utöver de 
åtaganden kunden redan har gjort vid köp eller konsumtion av en vara. Detta kan exempelvis 
innebära att kunden delar med sig av intryck den fått av en vara på Facebook (Ibid). Enligt 
enkäten kan man se att det finns det en viss diskrepans, där 44,8% av de svarande menar att de 
delar med sig av information och erbjudanden från ett företag när de är lojala. Dock visar det 
också att många (30,6%) står neutrala i frågan och 24,5% är negativa till påståendet. Utöver en 
kunds förmåga att investera personligt engagemang i en produkt, finns det också tillfällen då 
kunden uppskattar en produkt i andra, större, kontexter. Keller (2003) hävdar att kunder kan sätta 
så stor tilltro till en produkt att de faktiskt kan hävda att de har en relation till den och beskriver 
den som en värdefull personlig tillgång. Respondenterna ställer delvis upp på detta påstående, 
men där många väljer att vara neutrala, alternativt negativt inställda till yttrandet, där 30,6% 
respektive 37,8% svarar att de inte är positiva till påståendet, vilket kan påvisa att många av de 
svarande inte har personliga känslor till sina ägodelar. Vidare menar Aaker (1991) att de 
starkaste varumärkena med stor varumärkeslojalitet, och där lojalitet och förtroende till ett 
varumärke är viktigt, har en stor bas med engagerade kunder. Desto viktigare lojaliteten till ett 
varumärke är, desto oftare fungerar dessa som ambassadörer för varumärket, där användarna 
sprider de positiva känslor de har för varumärket. Detta positiva samband tycks även kunna 
utläsas ur analysen som är baserad på enkäten. Lägger användaren stor vikt vid förtroende för ett 
varumärke och lojaliteten ökar, kommer denna personen att dela med sig mer av erbjudanden 
och information från ett företag användaren känner sig lojal till. Analysen tycks visa 
korrelationen .373** och signifikansen .000, och kan tolkas som att lojaliteten och förmågan att 
dela med sig av företagets aktiviteter på Facebook går hand i hand. Aaker (1991) menar att 
kärnan till varumärkets kapital är varumärkeslojaliteten. Lojaliteten är ett tillvägagångssätt för att 
kunna mäta tillgivenheten en konsument har till ett varumärke och kan därmed återge hur stor 
risk det är att en kund byter varumärke vid prishöjningar eller förändringar hos produkten. 
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Därför har varumärkeslojaliteten en direkt koppling till ett företags framtida framgångar (Ibid). 
Keller (2003) menar att den starkaste bekräftelsen på varumärkeslojalitet visar sig när kunden är 
villig att investera dess egen tid, energi, monetära tillgångar eller andra resurser utöver de 
åtaganden som gjorts vid ett köp eller vid konsumtion av produkten. Exempelvis kan kunden gå 
med i kundklubbar, mailutskick eller, som i fallet ovan, dela med sig av varumärkesupplevelsen 
via internet (Ibid). I och med det faktum att kunder idag kommunicerar via andra kanaler än vad 
företaget gör, är det viktigt för företaget att fånga användarnas åsikter om företaget och dess 
varumärken (Greenfield, 2008). De potentiella kunderna agerar på de konversationer de tar del 
av och för företaget är det därför viktigt att de snabbt fångar upp dessa om de är negativa, då 
dessa kan få konsekvenser för affärerna (Ibid). Det visar också enkäten, där drygt 54% av 
respondenterna menar att de tar del, och påverkas, av andras uppfattningar, kommentarer och 
åsikter på Facebook. Greenberg (2008) forsätter och menar att, i relation till hur användare tar 
till sig av dessa åsikter från deras jämlikar, är det också viktigt för företaget att förstå varför, och 
när, kunderna pratar gott om varumärket på sociala medier och hur det påverkar övriga 
konversationer och beteenden. Kundens positiva eller negativa kontakt har därför en påverkan på  
huruvida lojaliteten ökar eller minskar (Ibid). Delgado-Ballester och Munuera-Aleman (2001) 
fortsätter och hävdar att virtuella miljöer i allmänhet är en okänd värld för kunden, där den har 
svårt att bedöma vad som är god produktkvalitet, ärliga företag och andra avgörande faktorer 
som kunden vanligtvis kan granska i fysiska butiker. Kundens lojalitet och förtroende till ett 
varumärke är därför avgörande när kunden väljer mellan online -eller offlineköp (Ibid). Detta är 
dock inte ett påstående som respondenterna instämmer med. Trots att den fysiska marknaden och 
marknaden online enligt Delgado-Ballester och Munuera-Aleman (2001) skiljer sig starkt åt, 
hävdar majoriteten av respondenterna att det inte är svårare att vara lojal mot ett företag som det 
inte går att interagera fysiskt med jämfört med ett fysiskt företag. Hela 73,4% av respondenterna 
tycker inte att lojaliteten påverkas, oavsett om butiken bara finns online eller ej. Tittar man 
istället på analysen kan går det att urskilja ett eventuellt samband mellan respondenternas 
positiva inställning till företag online och det faktum att lojala kunder engagerar sig mer i ett 
företags aktiviteter om den är lojal till det. Korrelationen visar i analysen .355**, och 
signifikansen .000. Detta går möjligtvis att tolka som att, till skillnad från vad Delgado-Ballester 
och Munuera-Aleman (2001) hävdar, har kunder inte bara en högre lojalitet till företag online än 
vad som tidigare påvisats, det påverkar även användarens engagemang gentemot företagets 
aktiviteter. Andra eventuella samband i analysen kan ses styrka diskussionen, där lojalitet och 
förtroende tycks påverka användarnas ställning till ett varumärke (.327**, .001). Aaker (1991) 
menar att det är viktigt att förstå att användare har en emotionell koppling till varumärken de 
tycker om. Dessa är väldigt viktiga för kunden och det kan bero på huruvida de uppfyller de 
funktionskrav kunden har eller om varumärket lyckas spegla kundens karaktär och personlighet i 
produkten. Det verkliga värdet ligger inte i huruvida kunden köper en produkt eller ej, utan att 
dessa kunder i sin tur påverkar andra konsumenter att investera i varumärket, vilket i sin tur 
påverkar ett företags bottenlinje (Ibid).  
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6. Slutsats 
Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller mina slutsatser baserade på studien och dess innehåll, 
samt mina försök att besvara min problemställning som återfinns i inledningen av studien. Jag 
delger också förslag till vidare studier, samt går igenom studiens begränsningar.  

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för huruvida företagens och kundernas aktiviteter 
på Facebook i slutändan påverkar kundens varumärkeslojalitet, med avseendet att sedan kunna 
presentera rekommendationer för hur ett företag kan använda Facebook för att bygga användarens 
varumärkeslojalitet mot företaget. Vidare bidrar studien med en undersökning som försöker besvara 
vad respondenterna av enkäten anser vara viktigt för dem när det kommer till lojalitet på sociala 
medier. Frågeställningen som härstammar ur syftet lyder:  

Hur påverkar företagens och kundernas aktiviteter på Facebook kundens varumärkeslojalitet? 

Social media har under de senaste åren vuxit till den enskilt största kanalen för företag att direkt nå 
sina nuvarande och framtida potentiella kunder. För ett företag att inte vara aktivt på Facebook idag 
kan ses som ett förlorat tillfälle att få omedelbar kontakt med dess användare. Ur teorin går det att 
utläsa det faktum att Facebook är en ofantligt viktig del och kommunikationskanal för ett företag 
och visar sig också vara det överlägset mest effektiva sätt för ett företag att skapa en direkt 
kommunikation med användarna. Förevarande ses också återges i den deskriptiva datan, där 
respondenterna tycks anse att ett företags exponering av sina varumärken i kanalen förändrar 
deltagarnas uppfattningar utav dessa. Väljer företag att utnyttja den möjlighet till exponering av sina 
varumärken som Facebook erbjuder, kan detta enligt studien skapa de associationer till varumärket 
som företaget vill att kunden skall ha. Därför bör företag använda sig av stark kommunikation med 
relevant och engagerande innehåll i sin dialog med kunderna, där företaget har möjlighet att lyfta 
fram den information som har ett positivt inflytande på kundens uppfattning om varumärket. Vidare 
bör företag se Facebook som en möjlighet till att kanalisera sina varumärken mot nya kundgrupper 
då fler än hälften av respondenterna anser att de inte bara ”gillar”, eller interagerar, med ett företag 
som de har tidigare erfarenhet av.  

I motsats till teorin, där tillvaron online anses vara en plats för osäkerhet och risktagande och där 
miljön påverkar kundens möjlighet till att bygga lojalitet och förtroende till ett varumärke, anser 
respondenterna att den fysiska butiksmiljön inte är ett hot mot den eventuella lojaliteten de har till 
ett varumärke online. Tvärtom tycks enkäten visa att lojaliteten till varumärken online är likartad de 
fysiska motsvarigheterna, vilket företag bör ta i beaktning för sina framtida satsningar av 
varumärkesbyggande. Trots att den virtuella miljön inte anses som mer riskfylld än den fysiska 
motsvarigheten, är faktorer som tillhörighet, säkerhet och ärlighet viktiga i förhållandet till kundens 
potentiella lojalitet. Företag som har sin verksamhet på internet bör därför begrunda vad säkerhet 
innebär och betyder för deras kunder, samt vad dessa kunder efterfrågar för att uppleva en känsla av 
tillhörighet, säkerhet och ärlighet gentemot företaget och dess varumärken. 

Eftersom konsumenter idag lyssnar och sätter högt värde på varandras kunskap och åsikter, är det 
ytterst viktigt för företag att se till att deras användare och kunder är tillfredsställda med relationen 
de har till företaget. Det finns dock aldrig några garantier för vad som yttras från användarens sida 
och därför bör negativa inlägg noggrant omhändertas för att inte i vidare utsträckning negativt 
påverka andra användares perception av varumärket. Företag bör därför ha en daglig övervakning 
över deras Facebook-sida så att dessa inlägg snabbt får respons. Företag som har begränsad 
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övervakning av dessa sidor kan informera detta till användarna så att dessa inte förväntar sig 
respons när Facebook-sidan inte är under bevakning.  

En grundsten till lojaliteten visar sig finnas i kvaliteten hos produkten eller tjänsten. För att skapa 
återkommande kunder är kvaliteten en viktig faktor i deras känslor, där en återkommande kund är 
lojal mot varumärket. Om dessa kunder postar kommentarer på Facebook, en aktivitet som genom 
empirin har visat sig generera inflytande, kommer detta i slutändan att påverka andra konsumenter. 
Avvisande kommentarer om kvalitet skulle därmed enligt denna logik komma att påverka 
varumärkeslojaliteten på ett negativt sätt och det omvända gäller positiva kommentarer. Kvaliteten 
på en produkt eller tjänst är svår att förändra då den redan finns på marknaden, men ett alternativ till 
detta är en kvalitetslösning för servicen i anslutning till de varumärken som företaget erbjuder till 
kunderna, då servicen kan anses som en del av kvaliteten hos en produkt eller tjänst. 

Ur enkäten och den analys som är baserad på densamma, går det att utläsa det faktum att ett företag 
som postar inlägg på Facebook som kunderna efterfrågar skulle innebära att de blir nöjda. Vidare 
innebär en nöjd kund en lojal kund. Förslagsvis bör därför varje företag lägga stor vikt på vad deras 
kunder efterfrågar och vad det är som gör dem nöjda. Något som tydligt går att utläsa från studien 
och de undersökningar som har gjorts i samband med denna, är realiteten att rabatter och 
erbjudanden spelar en stor roll när människor väljer att följa ett företag på Facebook, medan nyheter 
om detsamma nedprioriteras. Om företaget skapar engagemang kring aktiviteter som kunden 
föredrar, kommer i sin tur kunden bli nöjd, vilket leder till ökad lojalitet gentemot företaget. Då 
studien tycks visa att nöjda kunder påverkar varandra är det därför viktigt för företaget att veta vad 
det är som gör att de blir tillfredsställda, för att på så sätt reformera kommunikationen med kundens 
tillfredsställelse i fokus.  

6.1 Vidare forskning 
Vad som bör vara av intresse för framtida studier inom lojalitet till varumärken är specifika 
undersökningar som går på djupet i huruvida konsumenter efterfrågar, upplever och särskiljer 
lojalitet branscher emellan. Det vore intressant att vidare studera ifall lojalitet är branschspecifikt, 
eller appliceras lojalitet olika beroende på vilken bransch användaren och företaget opererar inom. 
Skulle det möjligtvis vara mer av intresse att få ta del av nyheter hos en viss bransch, rabatter och/
eller erbjudanden i andra branscher. Vissa användare kanske efterfrågar en mer kundtjänstliknande 
aktivitet från företagets sida. Då denna studie inte tar hänsyn till respondenternas ålder, kön eller 
geografiska uppdelning vore det tänkvärt att för vidare studier ta detta i beaktning. Det kan 
exempelvis finnas skillnader i deras perception vad gäller efterfrågan på leverans av ett företags 
aktiviteter. Avslutningsvis kan framtida studier fokusera på förhållandet mellan kvalitet och lojalitet 
och huruvida olika aspekter av kvalitet påverkar lojalitet. Det kan visa sig att det förekommer 
aspekter som är mer betydelsefulla än andra och som företag därmed bör koncentrera sig lite extra 
på. Det kan föreligga vissa likheter, såväl som skillnader, där betydelsefulla aspekter av kvalitet 
påverkar branscher, demografier och lojalitet på varierande vis.  

6.2 Studiens begränsningar 
Trots studiens rön, går det att identifiera vissa begränsningar som kom att påverka studiens resultat. 
Inledningsvis hade enkäten tjänat på ett högre antal respondenter för att säkerhetsställa fullgoda 
resultat (Jacobsen, 2002). Hade resultaten sett annorlunda ut om 500 människor hade svarat på 
enkäten? Frågorna i enkäten bör i efterhand ha byggts kring eventuella hypoteser, då studien hade 
skapat ett djupare fokus kring mer relevanta frågor, för att på så sätt kunna acceptera eller förkasta 
dessa för att på så sätt ge studien ett mer relevant slutresultat. I likhet med en utökad enkät hade 
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också korrelationsanalysen behövts fördjupas, med ytterligare analyser av de korrelationer som 
återfinns i studien. Detta av två anledningar; 1), Det ger svar på eventuella hypoteser som eventuellt 
påvisar fullgoda samband till frågeställningarna och 2), korrelationerna mellan frågorna hade visat 
tydligare resultat huruvida dessa påverkar varandra eller ej. Vidare hade jag kunnat genomföra 
intervjuer med utvalda företag för att få ytterligare synvinklar på hur dessa ser på lojalitet, vilket 
hade stärkt studiens relevans och trovärdighet. Studien hade också kunnat inrikta sig på fler kanaler 
utöver Facebook, där jag exempelvis kunde studera huruvida lojalitet är gränsöverskridande mellan 
kanalerna eller ej, eller om lojalitet på exempelvis Instagram skiljer sig från den på Facebook. !
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3. Ett företags 
exponering av ett 
varumärke på 
Facebook ändrar min 
uppfattning om 
varumärket.

Mangold och Faulds (2009) menar att sociala medier idag stort influerar 
konsumentens kännedom, informationssökande, åsikter, attityder etc. 
Bruhn et, al. (2012) bygger vidare på detta och hävdar att, tillsammans 
med traditionell media, är de sociala medierna och dess källor till 
information viktiga kommunikationsledare och utgör en viktig del av ett 
varumärkes framgångar.

4. På Facebook 
”gillar” jag företag/
varumärken som jag 
har tidigare 
erfarenheter av. 

Enligt statistisk information från CMB Info (2014) och undersökningar 
som dessa gjort, finns det flera anledningar till att människor följer eller 
”gillar” företag på Facebook, som exempelvis rabatter och erbjudanden. 
De lyfter även faktorer till varför användare väljer att sluta följa 
företagen.

5. Jag blir mer lojal 
mot ett varumärke 
om jag följer det på 
Facebook.

Aaker (1991) hävdar att när en kunds varumärkeslojalitet stiger, minskar 
riskerna för företaget att kunden tar del av dess konkurrenters utbud. 
Keller (2002) fortsätter och menar att den starkaste bekräftelsen på 
varumärkeslojalitet visar sig när kunden är villig att investera sin egen 
tid eller andra resurser utöver de åtaganden som gjorts i samband av köp 
eller konsumtion av en vara. Kunden kan även gå med i kundklubbar, 
mailutskick eller dela med sig av varumärkesupplevelsen via internet 
(Ibid).

6. Jag interagerar 
med företags 
aktiviteter på 
Facebook.

Enligt Facebook (2014) kan nätverket användas som ett 
marknadsföringsinstrument, där dess medlemmar kan ”gilla” företaget, 
där företaget sedan kan skicka medlemmarna specifika meddelanden, 
marknadsföra olika produkter, erbjudanden eller händelser där kunden 
själv får välja om den vill interagera eller inte.

7. Jag ”gillar” ett 
företags sida för att 
få erbjudanden och 
rabatter på deras 
produkter.

Enligt statistisk information från CMB Info (2014) och undersökningar 
som dessa gjort, finns det flera anledningar till att människor följer eller 
”gillar” företag på Facebook, som exempelvis rabatter och erbjudanden. 
De lyfter även faktorer till varför användare väljer att sluta följa 
företagen.

8. Jag ”gillar” ett 
företags sida för att 
få nyheter om 
företaget.

Enligt statistisk information från CMB Info (2014) och undersökningar 
som dessa gjort, finns det flera anledningar till att människor följer eller 
”gillar” företag på Facebook, som exempelvis rabatter och erbjudanden. 
De lyfter även faktorer till varför användare väljer att sluta följa 
företagen.

9. Om ett företags 
erbjudanden på 
Facebook intresserar 
mig, delar jag dessa 
vidare till mina 
vänner.

Enligt studier av Lee och Lee (2013) baserade på förhållandet mellan 
kundnöjdhet och lojalitet, visar dessa på att ju nöjdare en kund är med 
varumärket, desto högre blir deras lojalitet mot detta. Kundnöjdhet 
bygger även lojalitet på så vis att word of mouth skapas. De nöjda 
kunderna är mycket villiga att sprida positivt word of mouth, något som i 
slutändan resulterar i högre vinst för företaget (Ibid).
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10. Om ett företag i 
hög grad postar 
inlägg som inte 
intresserar mig 
sjunker mitt 
engagemang och 
lojalitet i deras 
framtida poster. 

Keller (2001) berättar att marknadskommunikation representerar ett 
varumärkes röst och det sätt ett företag etablerar en dialog med sina 
konsumenter där de framhäver sina produkter. Kommunikationen medför 
ett sätt för en marknadsavdelning att informera, övertala, påminna och ge 
incitament till konsumenter. Genom att bibehålla en nära kontakt med 
konsumenten, stärks möjligheten för ett varumärke att associeras med 
människor, platser, upplevelser eller ting. Keller (2001) menar vidare att 
detta tillför produkter och tjänster med ytterligare mening och värde. I 
och med detta, är det intressant att se huruvida ett företags 
kommunikation även kan påverka konsumenten på ett negativt sätt.

11. Jag skulle 
rekommendera ett 
varumärke till andra 
trots att min lojalitet 
mot detta är neutralt/
lågt.

Greenberg (2010) hävdar att de sociala kunderna kräver autenticitet och 
transparens från jämlikar och varumärken för att de fortsatt skall vara 
engagerade i varumärket. Om företaget lyckas skapa detta, bygger 
relationen slutligen förtroende (Ibid).

12. Desto mer jag ser 
av en produkt eller 
tjänst på ett företags 
Facebooksida, desto 
mer förknippar jag 
produkten/tjänsten 
med ett företag.

Keller (2001) menar att marknadskommunikationen från ett företag 
representerar  varumärkets röst och ett sätt för företaget att etablera en 
kontakt med konsumenten där de framhäver sina produkter. 
Kommunikationen via sociala medier ger företaget en möjlighet att 
informera, övertala, påminna och ge incitament till sin kunder att 
engagera sig i varumärket (Ibid).

13. Följer jag ett 
varumärke på 
Facebook, ökar detta 
min medvetenhet om 
varumärket i andra 
sammanhang utanför 
Facebook.

Genom att bibehålla kontakt med sina konsumenter skriver Keller (2001) 
att detta stärker möjligheterna för ett varumärke att associeras med 
människor, platser, upplevelser och andra ting vilket i sin tur innebär att 
produkter och tjänster tillförs med ytterligare mening och värde.

14. Jag anser att 
produktens kvalitet 
är det viktigaste för 
mig vid köp av en 
vara.

Aaker (1996) menar att bland alla varumärkesassociationer så är upplevd 
kvalitet den enda faktor som bidrar till finansiella prestationer och de 
största framstegen inom affärsverksamheten. Aaker (1996) menar vidare 
att upplevd kvalitet vanligtvis är en grundsten när kunder tar köpbeslut.

15. Om jag anser en 
produkt har hög 
kvalitet, förbättras 
även min uppfattning 
om andra egenskaper 
som produkten har. 

Varumärkesidentitet beskrivs vanligtvis av funktionella fördelar, men de 
flesta studier visar på att dessa fördelar är rotade i den upplevda 
kvaliteten. När den kundupplevda kvaliteten ökar, förbättras även 
kundens uppfattning om andra egenskaper som varumärket besitter 
(Aaker, 1991).
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16. Har en tidigare 
produkt haft låg 
kvalitet, påverkar 
detta mitt beslut att 
köpa en vara från 
samma varumärke.

Har en kund tidigare uppfattningar om låg kvalitet är det viktigt för 
företaget att skydda varumärket från ett dåligt rykte. Ofta saknar kunder 
kunskap för att kunna ta rationella beslut om när det kommer till 
produkter och tjänster, vilket gör det viktigt för ett företag att förstår vad 
det är kunderna utgår från när de gör ett köpbeslut (Aaker, 1996).

17. Tillhörighet, 
säkerhet och ärlighet 
är viktiga faktorer 
för att jag ska bli 
lojalare mot ett 
varumärke.

Chaudhuri och Holbrook (2001) hävdar att författningar om tillhörighet, 
säkerhet och ärlighet är viktiga faktorer som inkorporeras när en kund 
tänker på varumärkeslojalitet.

18. Lojalitet och 
förtroende för ett 
varumärke är viktigt 
för mig. 

Doney och Cannon (1997); Delgado-Ballester och Munuera-Aleman 
(2008) menar att förtroende är en kalkylerad process som bygger på 
varumärkets förmåga att möta de krav som sätts på det och sedan en 
uppskattning av de kostnader kontra de belöningar kunder får av att 
stanna i den relationen.

19. Om jag har ett 
stort engagemang 
och lojalitet mot ett 
varumärke, pratar 
jag gott om denna på 
Facebook. 

Greenfield (2008) menar att kunder idag kommunicerar med andra 
kanaler än vad företaget gör. Därför är det viktigt för företaget att 
upptäcka de konversationer har om företaget och varumärket. Potentiella 
kunder agerar på de konversationer dem tar del av, vilket i slutändan 
påverkar affärerna. Därför är det viktigt att förstå varför kunder pratar 
gott om ett varumärke, och när de gör det (Ibid). 

20. Idag äger jag en 
varumärkesprodukt 
som jag kan beskriva 
som en värdefull 
personlig tillgång.

Keller (2003) hävdar att en kund skall inneha mer än bara en positiv 
attityd till ett varumärke. Ett lyckat varumärke får kunden att uppleva 
produkten som något speciellt i en bredare kontext. En kund som sätter 
stor tillgivenhet till ett varumärke kan uppge att den faktiskt ”älskar” 
varumärket eller beskriver det som en värdefull personlig tillgång (Ibid).

21. Det är svårare att 
vara lojal mot ett 
företag som finns 
online än mot ett som 
finns i den verkliga 
världen.

Delgado-Ballester och Munuera-Aleman (2001) beskriver virtuella 
miljöer som en plats för osäkerhet och risktagande, vilket gör det svårt 
för konsumenter att bedöma produktkvalitet. Därför är förtroende till ett 
varumärke på internet en nyckel till vidare lojalitet och transaktioner 
med ett företag (Ibid).

22. När jag är starkt 
lojal mot ett 
varumärke delar jag, 
när tillfälle ges, 
vidare information 
och erbjudanden på 
Facebook om detta.

Greenberg (2010) skriver att den sociala kundens lojalitet är ett 
ställningstagande och inte bara ett beteende. Keller (2003) menar att när 
kunden tar egna initiativ och delar med sig av företagets information på 
Facebook, ses dessa som ambassadörer för varumärket när de utökar 
företagets kommunikation. Samtidigt förstärker de den lojalitet som 
redan finns hos existerande kunder (Ibid).
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23. Jag tar del av 
andras uppfattningar 
och åsikter om 
varumärken på 
Facebook.

Greenfield (2008); Woodcock, Green och Starkey (2011) hävdar att 
konsumenter agerar på de konversationer de tar del av via sociala 
nätverk, och dessa påverka i slutändan affärerna. Vidare menar de att 
konsumenter förlitar sig mer på åsikter från vänner och kollegor än av 
kommunikationen från ett företag.
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