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Today’s organizations can not avoid social media. Previous research focuses on how 
organizations should communicate in general, and not how communication between 
organizations and customers is expressed to build customer engagemant and 
relationships. Social media provides an unique oppurtunity to create customer 
engagement through the interactivety possibilities of the medium. 

This study aims to expand the research field with the pourpose of studying how 
Swedish companies perceive social media as a communication tool to engage and build 
relationships with their customers. This research takes on the organization’s perspective 
and intends to answer how organizations communicate to build customer engagement 
and customer relationships. 

In order to answer the main question, nine qualitative interviews were conducted 
with nationwide Swedish companies that work with social media. In addition to the 
interviews, a feasibility study was implemented in the form of a netnographic 
observation of participating organizations’ social media accounts. 

According to the theoretical framework, the excellence theory is not supported 
in this study, since the participating companies prefer to exercise two-way 
assymmetrical communication in social media. The stakeholder approach is used by the 
organizations since they strive to keep the customers satisfied with the communication. 
The research did not reveal that they communicated according to the interactive 
communications model, however, their communication did show similarities with 
Shannon & Weavers model of communication. The study also showed that, according 
to Evans model for engagement, the organizations focus lies on the second level of 
engagement, curation. Thus, the organization’s investigated in this study communicate 
through creating content correlated with customers demands in order to create customer 
engagement and relationships, and to set the agenda for the dialogue. 
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1 Introduktion och problembakgrund 
 

Sociala medier ökar konstant överlag i Sverige, enligt en rapport från Stiftelsen för 

internetinfrastruktur från 2014 så är 72 % av befolkningen användare av sociala medier. I 

Sverige besöks sociala medier utav 64 % av befolkningen varje dag. (Findahl, 2014) 

Gary Vaynerchuk sa “It took thirty-eight years before 50 million people gained 

access to radios. It took television thirteen years to earn an audience that size. It took 

Instagram a year and a half.”1 (Shawbel, 2015, 2 maj) Genom detta uttalande kan man 

då förstå hur snabbt sociala medier har fått stor genomslagskraft och bidrar till att 

organisationer måste vara uppdaterade i hur man kommunicerar med sina kunder. 

Vaynerchuk fortsätter med att utmaningarna för organisationer kopplat till att 

finnas på sociala medier är mängden av plattformar och deras olika egenskaper. 

 
Today, getting people to hear your story on social media, and then act on it, requires using a 

platform’s native language, paying attention to context, understanding the nuances and 

subtle differences that make each platform unique, and adapting your content to match.2 

(Shawbel, 2013, 10 nov) 

 

Balnaves, Donald och Shoesmith tar upp vad Janeway säger om hur samhället förändras. 

Organisationer förändras i samma takt som samhället, dessa transformationer som gör 

förändring så akut skapar också problem. Det finns spänningar mellan kraven från 

samhället och vanor från industrin. Författarna menar alltså att dessa vanor kommer från 

svårigheterna att kommunicera med människor i ett komplex socialt nätverkande miljö. 

(2009, s.224) Vi kan se att forskning inom svenska organisationers aktivitet på sociala 

medier är relevant eftersom 45% av svenska organisationer, som har tio anställda eller 

fler, använde sig utav sociala medier år 2014. (SCB, 2014) 

Elmelund Kjeldsen, professor i retorik och visuell kommunikation, menar att ett 

särdrag som finns i vår tids kommunikation är att sändaren inte längre är lika tydlig, och 

att man på sidor som YouTube, Facebook och Wikipedia inte lika lätt som tidigare kan 

avgöra vem avsändaren är. (2008, s. 58-59) 

                                                
1 svensk översättning: Det tog 38 år innan 50 miljoner människor hade åtkomst till radio. Det tog TV 13 år att tjäna 
ihop en så stor publik. Det tog Instagram 1,5 år. 
2 svensk översättning: Idag så hör människor din historia på sociala medier, och sedan agerar de efter det, kräver 
användandet av en plattforms modersmål, uppmärksamma innehåll, förstå nyanserna och subtila skillnader som gör 
varje plattform unik, och anpassa innehållet efter det. 
 



  
 

 5 

I och med att kommunikationssätten förändras och nätet har blivit en plats för 

sociala interaktioner så har begreppet Webb 2.0 vuxit fram. Begreppet innebär att 

gränserna för vem som är sändare och mottagare har suddats ut och att allt fler kan bidra 

till medieinnehållet (Dickinson-Delaporte & Kerr, 2014). Idag är inte organisationerna 

den givna avsändaren i media och detta leder till att det blir allt fler faktorer att ta hänsyn 

till när organisationer kommunicerar med kunder. I och med sociala medier så har fokus 

förflyttats från att kunderna ska lyssna på organisationernas budskap till att 

organisationerna måste lyssna på kundernas behov och tankar. Falkheimer och Heide, 

professorer inom strategisk kommunikation, säger att under första delen av 1900-talet så 

låg medietekniken och distributionsmöjligheterna hos professionella kommunikatörer så 

som informatörer, journalister, grafiska formgivare och liknande, men att 

persondatorernas inkomst under 80-talet och senare internets under 90-talet förändrade 

maktfördelningen och kommunikationsstrukturen. Nu kunde gemene man konkurrera om 

medieutbudet med de professionella aktörerna och vem som helst fick möjligheten att 

publicera innehåll. De tar upp Henry Jenkins, professor i kommunikation, journalism och 

Cinematic Arts definition deltagarkultur som innebär att medier nu för tiden inte består av 

envägskommunikation, utan deltagarna kan ge direkt återkoppling och kollektivets 

aktiviteter sker utanför de professionella domänerna. Falkheimer och Heide menar också 

att mediet sociala medier ger kommunikatörer möjlighet att skapa och upprätthålla en 

dialog med en stor publik.  (2011, s. 28-32)  Christian Fuchs, professor i sociala medier, 

ställer sig dock kritisk till att sociala medier har gjort informationstillgången mer 

jämnfördelad mellan olika deltagare. Han menar att det snarare sker kommersiellt 

utnyttjade och övervakning av kunder från organisationerna med den nya tekniken. 

(2013, s. 39) 

Med denna insikt om social mediers komplexitet kommer forskningingen ta 

avstamp utifrån detta. Vår forskning kommer att tillföra ytterligare kunskap inom 

området kring sociala medier. Den kommer ge en ny inblick i hur de deltagande 

organisationerna i denna studie använder sociala medier som kommunikationsverktyg för 

att skapa engagemang och relationer. 

Sociala medier är en revolution för organisationer eftersom kunderna aktivt kan 

bidra med innehållet och därmed förknippa sig själva starkare till varumärket. 

Vaynerchuk tar upp ett konkret exempel på detta: “Social Media Represents a Revolution 
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in Customer Engagement”3 (Hubbard, 2012, 30 okt). Han ser sociala medier som ett 

fönster ut till omvärlden samt till kunder, konkurrenter och branschen. 

Organisationer idag kan inte undvika sociala medier, och därför måste de också 

reflektera över hur deras närvaro där ska se ut. Sociala mediers möjlighet till att skapa 

tvåvägskommunikation och därmed komma närmare sin publik är något denna forskning 

ämnar undersöka svenska organisationers strategiska förhållningssätt till. Vi ställer oss 

frågande till huruvida svenska organisationer verkar och kommunicerar på sociala medier 

för att uppnå mediets fulla potential kring engagemangs- och relationsskapande med sina 

kunder. Vi ser denna studie som en möjlighet att få större förståelse i hur organisationer 

kommunicerar på denna plattform som är till för medlemmarna och deras interaktivitet 

sinsemellan. 

  

                                                
3 svensk översättning: Sociala medier representerar en revolution i kundengagemang 
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2 Syfte och frågeställning 
Efter en litteraturgranskning kan vi se att sociala medier kommer med nya utmaningar för 

organisationer eftersom utvecklingen inom sociala medier går så snabbt. Likaså att det är 

många faktorer att ta hänsyn till och kunna anpassa sig efter. Att vara flexibel för 

samhällets, marknadens och teknikens utveckling kräver mycket tid och resurser. Syftet 

blir därför att undersöka hur utvalda organisationer ser på sociala medier som ett 

kommunikationsverktyg för att skapa engagemang och relationer med sin publik. Vi är 

intresserade att få en djupare förståelse för hur organisationers deltagande och agerande 

på sociala medier samverkar eller inte samverkar med kunders deltagande och agerande. 

Vår forskning strävar efter att ge nya perspektiv på redan gjorda studier inom 

detta område. Studien kommer att ha ett organisationsfokus som bygger vidare på tidigare 

forskning inom detta ämne. Vi ämnar även ge nya insikter i hur ett urval av stora svenska 

organisationer arbetar med sociala medier, då de flesta studier som har genomförts är 

internationella. Vi har även för avsikt att tillföra en “ny” infallsvinkel med 

forskningsmetoden då vi först gör en förstudie, som är en netnografisk observation, där 

resultatet sedan kommer att jämföras med resultatet från vår huvudmetod som är 

kvalitativa samtalsintervjuer. Detta metodval kommer att bidra till metodutvecklingen 

genom att undersöka om respondenternas innifrånperspektiv påverkar synen på deras och 

kundernas dialog på sociala medier, för att sedan jämföra detta med utifrånperspektivet vi 

har som observatörer.  

Sociala medier kan även vara en kanal som kommer med nya problem och 

utmaningar, vilket vi vill få större insikt om. 

 

Den övergripande frågeställningen för vår forskning är: 

Hur kommunicerar de organisationer som är aktuella i denna studie på sociala medier för 

att bygga kundengagemang och kundrelationer? 

För att ytterligare fördjupa forskningen har vi även följande underfrågeställningar: 

• Hur kommunicerar dessa organisationer med kunder via sociala medier i 

praktiken? 

• Hur ser man på sociala medier som externt kommunikationsverktyg för att skapa 

engagemang? 

• Vilket värde har engagemang på sociala medier och vilka följder kan det få? 
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3 Litteraturgranskning 
I denna del av uppsatsen tas tidigare forskning upp. Först definieras Webb 2.0 och 

sociala medier generellt och sedan specificeras relationer och engagemang inom detta. 

Ämnena behandlas i relation till organisationers strategiska kommunikation som vi i 

senare delar bygger vidare på för att skapa kumulativitet.  

 

Strategisk kommunikation fokuserar på hur organisationer presenterar och brefrämjar sig 

själva och används i bland annat organisationskommunikation, marknadskommunikation, 

PR, och i sociala mediekampanjer. (Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič, & 

Sriramesh, 2007, s. 5-7) Med strategisk kommunikation definierar Falkheimer och Heide 

som “organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande 

mål”. Det är de långsiktiga målen som står i fokus. (Falkheimer & Heide, 2014, s.86) 

Hallahan et.al. skriver i sin artikel att med dagens teknologi är det omöjligt att 

avgöra vad som är marknadsföring, reklam, publicitet och e-handel, och att det är där 

begreppet strategisk kommunikation tar vid. (2007, s. 10). Författarna debatterar att ordet 

strategi antyder att strategisk kommunikation skulle innebära att ledningen utövar makt 

på dess intressenter, men att strategisk kommunikation snarare är ett väldigt inkluderande 

begrepp som kan innebära deltagande kommunikation med intressenter. (Hallahan et.al., 

2007, s. 14-16) Kunskapen Hallahan et.al. tar fram byggs vidare på i denna forskning då 

vi vill se hur organisationer använder sociala medier för att bygga relationer och 

engagemang. 

Strategisk kommunikation har ett marknadsföringsperspektiv på kundrelationer, 

organisationens kommunikation i centrum och har en tydlig förankring till sociologin, 

socialpsykologin och retoriken. (Falkheimer & Heide, 2014, s.19) Vi vill ta med det 

strategiska kommunikationsperspektivet i vår forskning och belysa hur det används av 

organisationer i sociala medier inom fält som PR, marknadsföring och annan extern 

kommunikation. 

 

3.2 Webb 2.0 

Susan C. Herring, kommunikationsforskare, säger att webb 2.0 är “‘web-based platforms 

that emerged as popular in the first decade of the twentieth century, and that incorporate 

user- generated content and social interaction, often alongside or in response to structures 
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of (multimedia) content provided by the sites themselves’”4 i boken Discourse 2.0: 

Language and New Media. (Da Silva, 2014, s.696) 

Darcy DiNucci myntade först begreppet 1999: 
 

“The Web we know now, which loads into a browser window in essentially static screenfuls, 

is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of Web 2.0 are beginning to 

appear, and we are just starting to see how that embryo might develop. The Web will be 

understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the ether 

through which interactivity happens. It will [...] appear on your computer screen, [...] on 

your TV set [...] your car dashboard [...] your cell phone [...] hand-held game machines [...] 

maybe even your microwave oven.”5 (s.32) 

 

Michael. R. Solomon, professor i marknadsföring (2009) skriver att webb 2.0-sajter kan 

identifieras på många olika sätt. På dessa sajter kan gruppens kunskap vara större än 

gruppens smartaste medlemmar. Ett tydligt karaktärsdrag är därför att desto fler som 

deltar desto högre är kvaliteten på en sådan hemsida. Valutan på de här sajterna är att 

vara deltagare, där organisationer får betala för hur många som kan se deras annons i 

dessa medier.   

En webb 2.0-sajt är också alltid under konstruktion eftersom gruppen ständigt 

arbetar med att förbättra den. För att sortera innehållet brukas användarnas mönster 

snarare än företablerade system. (Solomon, 2009, s. 451-452) Jim Macnamara, professor 

inom offentlig kommunikation menar att webb 2.0 sätter tillbaka “the public in public 

relations” och att det därför finns möjlighet för PR-personer att hämta information i 

dialoger. (2010, s. 4) Den diffusa avsändaren leder till att organisationens deltagande och 

agerande bara är en del utav vad som sägs om dem på sociala medier. Denna forskning 

har för avsikt att belysa hur organisationer ser på och agerar efter detta och att förankra 

med bland annat den interaktiva kommunikationsmodellen. Vi ämnar även att undersöka 

sociala medier som ett kommunikationsverktyg för organisationer för att hitta 

information om dess publik som kan påverka innehållet som publiceras. 

 

                                                
4 svensk översättning: Webbaserade plattformar har dykt upp som populära i det första århundradet på 1900-talet, och 
att interagera användargenererat innehåll och social interaktion, ofta vid sidan av eller i svar till strukturer av 
(multimedia) innehåll tillgängligt av sidorna själva. 
5 svensk översättning: Webben som vi känner till, som laddas in i ett webbläsarfönster i huvudsak statisk skärmfyllnad, 
är bara ett embryo av webben som komma skall. De första glimtarna av Web 2.0 börjar synas, och vi kan börja se hur 
detta embryo kanske kommer utvecklas. Webben kommer inte förstås som skärmar fyllda med text och grafik utan som 
en transportmekanism, etern där interaktivitet händer. Det kommer visas på din datorskärm, på din TV, på din 
instrumentpanel i bilen, på din mobil, handhållna spelkonsoller och kanske till och med din microvågsugn.  
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3.3 Sociala medier 

Rob Brown, professor inom kommunikation och PR, diskuterar PR inom sociala medier 

och tycker att det är viktigt att förstå konvergensen som sker inom sociala medier självt. 

Det vill säga att sociala medier hämtar innehåll från varandra och därigenom skapar 

rikedom. (2009, s.7) Internet är inte heller ett medie enligt honom utan ett nätverk som 

kan förmedla alla andra medier inom sig. (Brown, 2009, s.25) 

Sociala medier är virtuella platser där människor inte bara konsumerar innehåll 

utan även producerar och delar innehåll aktivt. Det är inte länge möjligt för skaparna att 

kontrollera spridningen av innehåll och vad människor säger om det på samma sätt som 

tidigare. (s.13, Brown, 2009) Sociala medier kommer inte försvinna och organisationer 

och varumärken kommer diskuteras, vilket resulterar i att det är upp till organisationerna 

om de ska delta i denna konversation eller inte. (Brown, 2009, s.18) 

Lena Carlsson tar upp flera viktiga punkter i hur sociala medier är användbart för 

ett varumärke. Hon menar att genom sociala medier kan organisationer få fler 

kontaktytor, långsiktiga relationer, föra en dialog och få närmare kontakt med sin 

omgivning, skapa snabba spridningseffekter och upprätthålla en löpande 

omvärldsbevakning. (2011, s.33) Organisationer kan nu hålla en aktiv dialog med sin 

publik, men Falkheimer och Heide diskuterar sociala medier och frågar sig om 

möjligheten till dialog används fullt ut. (2014, s. 32) Författarna fortsättter med att ta upp 

Grunig och Grunigs åsikt om att sociala medier inte används till dess fulla potential utan 

mest som en plattform för att sprida organisationers budskap. (2014, s. 39) Detta  är 

intressant för vår studie eftersom vi ämnar undersöka om detta påstånde överensstämmer 

med organisationerna i vår forskning. De tar också upp Sternvad och Wendel som menar 

att dialogen tenderar att vara asymmetrisk där organisationerna lyssnar till sin publik för 

att kunna utforma budskapen mer effektivt. (Falkheimer & Heide, 2014, s.40) 

Fuchs tar upp Smythe när hen beskriver att organisationer på ett sätt utnyttjar sin 

publik för att sprida sitt budskap. Smythe menar att när användare nyttjar medier som är 

reklamfinansierat så arbetar publiken å organisationens vägnar när de ger dessa medier 

uppmärksamhet och spridning. Fuchs refererar också till att Jenkins och hans kollegor är 

inne på samma spår när de debatterar om digital arbetskraft. De menar att man måste ta 

hänsyn till att vissa publiker drar nytta av detta eftersom det är givande och meningsfullt 

när man får chans att dela med sig till andra och skapa en dialog. Dock är det vanligt att 
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organisationer drar ekonomisk nytta utav publik arbetskraft, men det behöver inte betyda 

att publiken är exploaterad. (Fuchs, 2014, s.63) 

Dave Evans skriver om sociala medier som en plats där konsumenter delar sina 

personliga reflektioner och erfarenheter om produkter, tjänster och varumärken. 

Samtidigt så förlitar sig konsumenter på andra konsumenter om vad de har sagt om en 

viss produkt innan de köper den. (Evans & McKee, 2010, s.4) 

Gruppidentitet är en viktig del av sociala medier, i sin artikel så tar Naylor, 

Lamberton och West upp att folk interagerar med organisationer på samma sätt online 

som offline, alltså att de går med i så kallade ”brand communities” av samma anledningar 

online som offline. Sociala medier har gjort att folk nu kan ta del av vilka andra 

användare som också är märkessupportrar. Naylor, Laberton och West har testat en 

tidigare teori som sa att stora antal “likes” på sociala forum inte behöver betyda något för 

organistaioners resultat. De kommer dock fram till att genom att människor idag kan se 

vilka andra som har “like:at” en organisation så kan detta vara avgörande om folk 

identifierar sig med den redan existerande gruppen av supportrar. Ifall människor 

identifierar sig med gruppen så påverkar det attityden mot märket och köpintentioner. 

Likaså kan det vara skadligt med för stor öppenhet för vilken supporterskara företaget har 

för presumtiva supportrar eftersom  attityder och köpintetioner kan påverkas negativt om 

personen i fråga inte identifierar sig med den gruppen. (Naylor, Lamberton & West, 

2012) 

Maria Vernuccio har i en artikel undersökt hur man strategiskt kommunicerar ett 

företag via sociala medier. Hon menar att identitet, image och rykte har stor inverkan på 

hur man ser på ett organisationer i dagens mediesamhälle. Sociala medier ligger högst 

upp på listan över aktiviteter på internet. Vernuccio har gjort en kvantitativ undersökning 

av 60 företags sociala medieplattformar och kommer fram till att interaktivitet och 

öppenhet är nyckelfaktorer för att bibehålla ett brett spektrum av intressenter. (2014) 

I en artikel av Sonia Dickinsen-Delaporte och Gale Kerr tar de upp att innehållet i 

medier idag består till större utsträckning än förut av användargenererat innehåll, eller 

som författarna kallar det: UGC, som står för user-generated content. De menar att 

UGC:s stora genomslag ligger i att folk vill dela med sig av information, skapa 

emotionella kopplingar och uttrycka sig själva. För organisationerna innebär detta att de 

kan få information om konsumenterna i realtid eftersom UGC uppdateras konstant. 

Tidigare har marknadsundersökningar till mestadel innehållit statisk information men nu 

har marknadsförare en ny källa för att undersöka kunders åsikter och attityder. Författarna 
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har kommit fram till att sociala medier har flera viktiga aspekter så som 

realtidskonversationer som ökar sociala band, att informationen framtagen via sociala 

medier kan vara mer pålitlig, att verkliga berättelser från andra konsumenter kommer 

fram, att inte bara marknadsförarens åsikt hörs och att det är kostnadseffektivt och direkt. 

(2014) Dickinsen-Delaporte och Kerr tar upp en för vår forskning intressant aspekt som 

har för avsikt att bygga vidare på organisationers syn på kundernas bidrag till innehåll i 

sociala medier och hur de använder sig utav det. 

Sociala medier har gett organisationer massor utav nya möjligheter och 

utmaningar och som det sägs av Weiguo Fan och Michael D. Gordon att “[s]ocial media 

transforms the very nature of business” 6(Weiguo & Gordon, 2014, s. 81). En av dessa 

utmaningar kan vara något som Evans tar upp då han skriver att många organisationer 

känner en stress för att ta sig till de sociala medierna och resultatet blir att de inte alltid 

använder sociala medier så som det är tänkt med dess fulla kapacitet. Vad som händer är 

att sociala medier används på samma sätt som om en traditionell kampanj skulle 

utformas. Detta skapar ingen inverkan utan försvinner bara i mängden. (Evans & McKee, 

2010, s.4) Sociala medier kommer enligt tidigare studier med ett stort antal möjligheter 

att komma närmare sin publik, och ta vara på UGC de producerar samt att skapa dialog 

kring detta. Vi vill därför undersöka om dessa möjligheter tas till vara på i organisationers 

kommunikation på sociala medier. 
 

3.3 CRM 

För att kunna förstå och förutspå kundens behov så används CRM, customer relationship 

management, för att skapa en relation med kunderna. (Storbacka & Lehtinen, 2012, s. 9-

13) Relationer definieras på många olika sätt, till exempel som ett ömsesidigt beroende 

mellan två eller fler människor, eller som stadiet mellan en organisation och dess 

huvudpublik i vilken handlingarna kan påverka den andras välmående på olika sätt. 

(Falkheimer & Heide, 2014, s. 120,) Organisationen måste överföra kunskap och 

information till kunden för att skapa en värdeprocess, som i sin turger en kundrelation. 

CRM innebär att både kunden och organisationen ska vara nöjda med all interaktion 

kring utbytet av en vara eller tjänst. (Storbacka & Lehtinen, 2012, s.16) CRM bygger 

kundrelationer och är en resurs för organisationen. För att få bra kundrelationer så måste 

man vara nytänkande och vårda dessa. (Storbacka & Lehtinen, 2012, s. 31) En god 

                                                
6 Svensk översättning: Sociala medier transformerar själva naturen av affärslivet 
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relation skapas och bevaras genom kommunikation. PR är en resurs för att hantera 

relationer och ömsesidiga fördelar är nyckeln till framgångsrik CRM. Organisationer bör 

jobba för att uppfattas som en attraktiv relationspartner eftersom publikens engagemang i 

relationen påverkas av hur attraktivt företaget verkar. (Falkheimer & Heide, 2014, s.121) 

Målet med PR är att skapa goda relationer som är viktiga för organisationen. (Falkheimer 

& Heide, 2014, s. 119) Detta synsätt är mycket relevant för denna studie då vi ämnar 

undersöka hur organisationer arbetar med sociala medier för att skapa relationer och 

kundengagemnag. 

Fortsättningsvis så har internets ingång gjort så att konkurrensen för 

organisationer ökat, när konkurrenten bara är ett klick bort så är det viktigare att vårda 

existerande kundrelationer. (s. 4, Dyché, 2001) Det är också lättare för kunder att hitta 

organisationer och interagera med dem och organisationer kan erbjuda förenklade 

processer kring köp och kundservice. Möjligheten till tvåvägskommunikation, som andra 

medier saknat, gör så organisationer kan ta del utav personlig information från kunderna. 

Genom internet så erbjuds också direkt information i realtid, dygnet runt och ger därmed 

högre kundtillfredsställelse och positivare syn på organisationen. (s. 12, Dyché, 2001) 

I en artikel om hur företaget Mearsk line, ett B2B kontainertransportföretag, ville 

komma närmare sina konsumenter framkommer att flera olika plattformar skapades inom 

sociala medier. För de sociala medierna låg företagets strategiska fokus på 

kommunikation, konsumentservice, försäljning och internt användande. I 

retroperspektivsanalys är nåbarhet och personlighet två viktiga faktorer för att nå ut till 

publiken via sociala medier. I denna fallstudie undersöker man Jonathan Wichmans 

arbete med Maersk Lines sociala medier. Hans mål var att få fler följare och uppnå större 

insikt i konsumentbeteende. Framgången kom genom att man fokuserar på den slutliga 

konsumenten och att man behöver olika strategier för olika plattformar. Wichman 

använde sig även mycket utav storytelling för att skapa en personlig kontakt till sina 

följare. (Katona & Sarvary, 2014) 

För att lyckas kommersiellt som företag så är inte längre företagsidentiteten lika 

avgörande som faktisk service och kundupplevelser. Sociala medier leder till att 

organisationerna inte längre kan kontrollera det som sägs och att kunden får mycket 

större utrymme att framföra sina åsikter och bli hörd av andra kunder. (Brown, 2009, 

s.59) 

Choudhury och Harrigan skriver i sin artikel att de inser att sociala medier är 

kraftfulla verktyg för CRM (2014, s. 146) De tar upp en undersökning som säger att 80% 
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av aktörer använder sociala medier för att förstå sin marknad. Utövare kan nu via sociala 

medier förstå sina kunder samtidigt som de följer deras behov och ger dem vad de vill ha. 

(s. 150, 2014) 

De skriver också att eftersom kunder umgås med sina vänner på sociala medier 

förväntar de sig att organisationer ska hålla samma ton som vännerna. (Choundhury & 

Harrigan, 2014, s.151) De tar upp ”The equity theory” av Guerrero, Andersen och Afifi 

för att visa att man får ut saker från kunderna, till exempel deras tid, expertis, 

kommentarer, erfarenheter, åsikter och viljor med en produkt eller tjänst som ger 

kunderna erbjudanden och information den vill ha (Choudhury & Harrigan, 2014, s. 152) 

Fortsättningsvis så bidrar sociala medier till att organisationer lättare kan 

implementera principerna av CRM att organisationerna och kunderna kommer varandra 

närmare men även till att kunderna kommer varandra närmare. De menar att kunderna 

kan bli marknadsförare och sprida saker till andra och att organisationerna måste akta sig 

noga för att inte bli för involverade i kund till kund-kommunikation. (Choudhury & 

Harrigan, 2014, s.154) Konsumentengagemang är en förlängning av 

konsumentkommunikation som sociala medier har skapat menar Choudhury och 

Harrigan. (s.155, 2014) 

Equity theory-perspektivet innebär att två parter utbyter information. Kunderna 

ger information och idéer till organisationerna och får erbjudanden och kampanjer i 

utbyte. Sociala medier ger nya möjligheter till insamling av information från kunder, men 

det kanske inte är det mätbara som är värdefullt där, utan snarare den kvalitativa, djupa 

informationen. (Choudhury & Harrigan, 2014, s. 156) 

Grunig, Grunig och Dozier säger att idag är organisationer mer beroende av vad 

intressenter tycker om organisationen än de var förut. Vidare tar de upp vikten av att 

organisationer har någon som arbetar med dessa grupper så att organisationen kan ta 

hänsyn till dem. Intressenterna kan vara anställda, kunder eller investerare, det vill säga 

en publik som är länkad till organisationen på något sätt.  Grunig, Grunig och Dozier 

fortsätter med att definiera begreppet PR som management av kommunikation mellan en 

organisation och dess publik. De menar att PR går ut på att bygga relationer genom 

kommunikation och att god PR resulterar i att både organisationen och publiken 

kommunicerar och uppför sig på ett sätt som minimerar konflikter. De tar också upp att 

många som arbetar med PR ofta glömmer bort vissa grupper av intressenter och endast 

fokuserar på mediala relationer. (2002, s.1-2) 
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Grunig, Grunig och Dozier menar även att organisationer som har goda relationer 

med sin publik har mer självständighet att uppnå sina uppsatta mål. Detta betyder att om 

organisationer ger sin publik en del utav deras självständighet eller självstyre så kommer 

organisationens självständighet att växa. (2002, s.10) Sociala medier erbjuder ett utmärkt 

tillfälle att skapa relationer, eftersom ett meningsutbyte kan ske mellan organisationen 

och dess publik. Vi vill därför i vår forskning undersöka hur organisationerna ser på 

kundrelationer och kommunicerar för att skapa dem. 

 

3.4 Engagemang 

För att förstå hur relationer skapas så tar vi också in engagemang och hur det står i 

förhållande till relationsbyggande på sociala medier som begrepp i vår forskning. Olika 

forskare definierar engagemang på olika sätt men de flesta menar att det är en blandning 

mellan kognitiva, emotionella och beteendemässiga dimensioner. (Hollebeek, Glynn & 

Brodie, 2014, s.152) Engagemang på sociala medier betyder att konsumenter och 

intressenter är deltagare istället för åskådare, skriver Dave Evans. Han fortsätter med att 

belysa att det är en skillnad på att titta på en film och faktiskt medverka i den. 

Engagemang i sfären av sociala medier handlar om konsumentens vilja att vara delaktig. 

Konsumenten vill prata om och med vissa organisationer och det är detta som kallas för 

engagemang. (Evans & McKee, 2010, s.11) Organisationer letar efter att få engagemang 

från deras kunder och söker sig därför till sociala medier. (Evans & McKee, 2010, s.4) 

Hollebeek, Glynn och Brodie menar att engagemang har varit ett aktivt ämne 

länge inom socialpsykologi och organisationsbeteende och det även börjat träda fram i 

andra akademiska fält, så som marknadsföring.  De menar att sociala mediers möjlighet 

till interaktivitet ger en naturlig koppling till engagemangets underliggande interaktiva 

natur. (2014, s.152) 

Mangold och Faulds skriver i sin avhandling att kunder känner sig mer 

engagerade när de får komma med återkoppling. Återkoppling skapar en känsla av en 

öppen och ärlig kommunikation när det utbyts i grupp vilket bidrar till ett större 

engagemang. (2009, s. 361) Detta förhållningssätt ser vi som mycket intressant och vi vill 

därför undersöka utvalda organisationers syn på kunders möjlighet till återkoppling på 

sociala medier. 

Sociala nätverk har oerhört många användare och är därför intressant för 

organisationer, men det är också intressant med tanke på den grad engagemang som 

kommer med kanalens möjlighet för interaktivitet. (Brown, 2009, s. 50) Brown skriver att 
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vi är vanda vid att tänka att framgång är att få något publicerat. Med dagens stora 

medieflöde och möjligheten för mottagarna att välja själva i detta enorma urval gör att 

innehållet måste vara intressant och engagerande också. Engagerande innehåll skapar 

ringar på vattnet då det har en stor inverkan på hur det dyker upp i sökmotorer genererar 

trafik. (2009, s. 81) 

Engagemang är förknippat med olika saker, det är kanske mer naturligt att vara 

engagerad i politik, nya teknologiska produkter eller andra produkter där involveringen är 

hög. Men det går att skapa engagemang kring låg-involveringsprodukter också. 

Tävlingar, omröstningar, spel, bidrag till produktutveckling, och att se andra använda 

produkten kan öka engagemanget. (Mangold och Faulds, 2009, s. 362-363) 

I en artikel av Moran och Gossieaux skriver de att enligt de organisationer som 

kontaktades så var det som mättes via sociala medier antal aktiva medlemmar, hur ofta 

folk kommenterar eller gör inlägg, antal besökare, antal registrerade användare, tid på 

sidan, och antal sidvisningar. Detta kritiserades av författarna eftersom det inte är ett 

effektivt sätt att mäta engagemang hos mottagarna. (2010) 

Falkheimer och Heide tar upp Brian Smiths studie som visar att publiken har 

blivit strategiska kommunikatörer och bekräftar tidigare forskning om att folks online-

interaktivitet bygger på intresse i ett ämne. (2014, s. 35) 

I en artikel av Ashley och Tuten undersöks vad varumärkesinnehåll på sociala 

medier har för bakomliggande strategi för att engagera. De pekar på att det är viktigt med 

frekvens och aktualitet. För att stärka relationen till organisationen används sociala 

medier för att kunden ska komma i kontakt med varumärket flera gånger under dagen och 

interagera med det. Organisationer kan finnas på sociala medier på olika sätt, genom 

reklam eller faktiskt deltaga som en medlem (så kallad content marketing or social 

publishing). (2015, s.15,) 

Organisationer vill alltså skapa innehåll som genererar maximalt psykologiskt 

engagemang. Engagemang baseras på kundens behov, motiv och mål. 

Varumärkesengagemanget ligger hos kunden och hen kan isolera sig själv och välja vilka 

budskap hen tar till sig. Engagemang är viktigt för att kunderna är aktiva deltagare och 

inte passiva mottagare. (Ashley & Tuten, 2015, s.16) 

Författarna menar att de aktiviteter som är topp tre på sociala medier är passiva 

aktivitetker där man bara tar emot innehåll. Det finns också en rädsla för att göra för 

engagerande innehåll då interaktivitet inte ska vara för kognitivt krävande. (Ibid.) 78% av 

marknadsförare använder sociala medier för att skapa engagemang. Inom sociala medier  
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kan engagemanget antingen vara aktivt eller passivt. Aktivt engagemang innebär att man 

aktivt deltar och delar saker eller lägger upp UGC. Passivt deltagande innebär att man 

bara tar del utav innehåll. Ashley och Tuten fortsätter med att skriva att om 

organisationer ändrar fokus till att engagera så kan varumärket bli en del utav kundens 

identitet (2015, s. 17). Engagemang är med andra ord en faktor som krävs för att skapa 

relationer, därför vill vi i vår forskning diskutera hur organisationer ämnar att agera för 

att skapa engagemang och relationer på sociala medier. 

 

  



  
 

 18 

4 Teorier 
Nedan redogörs för det teoretiska ramverk som vi ämnar pröva i denna forskning, som 

utgörs av Grunig, Grunig och Doziers excellensmodell, Solomons interaktiva 

kommunikationsmodell, intressentteorin och Dave Evans trappa för engagemang. Det 

stora antalet teorier är medvetet valda för att täcka ämnets komplexitet och 

kommunikativa aspekter. Teorierna tas upp var för sig med argumentation och reflektion 

kring valda teorier. 

 

4.1 Excellensmodellen (Bilaga C, Figur 1) 

Dagens internationella PR-forsking präglas i stor grad av James Grunigs PR-modeller. 

Eftersom denna forskning fokuserar på strategisk kommunikation och PR kan inkluderas 

i detta så har vi tittat på dessa modeller som teoretiskt ramverk. Modellerna visar på hur 

PR har utvecklats som ett akademiskt forskningsämne och diskussionerna kring detta. 

Grunig har tillsammans med amerikanska och brittiska forskare gjort ett av PR:s största 

forskningsprojekt, det så kallade Excellens-projektet. I studien gjordes 300 enkätstudier 

med organisationer i USA, Storbritannien och Kanada samt en intervjustudie med 25 av 

dessa organisationer. (Larsson, 2002, s. 35) Studien besvarar hur och varför PR har ett 

värde för organisationer. (Botan & Hazleton, 2006, s.24) Vi kommer också undersöka 

organisationer, men i Sverige, och vill därför pröva denna teori. 

De fem modellerna som togs fram var 1: publicitetsmodellen, 2: publik 

informationsmodellen, 3: den tvåvägs-asymmetriska modellen, 4: den tvåvägs 

symmetriska modellen och 5: excellensmodellen. De fyra första modellerna presenterades 

först 1984 utav Grunig och Hunt, den femte togs fram senare på 90-talet. 

Excellensmodellen ses som likvärdig till den tvåvägs-symmetriskamodellen samt som en 

kombination av denna modell och den asymmetriska modellen.( Larsson, 2002, s. 35) 

Modellerna bygger på två huvudgrenar, ett liberalt intressentperspektiv och en 

systemteoretisk plattform. Grunigs liberala perspektiv bygger på att han ser samhället 

som en öppen plats där alla i viss mån har samma möjlighet att delta och påverka i olika 

sakfrågor. (Larsson, 2002, s. 36) 

I den tvåvägs-asymmetriska modellen använder sig utövare av forskning för att få 

reda på vad som fungerar för att övertala publiken till att tycka och göra som de vill, 

medan den symmetriska modellen bygger på att man använder dialog och forskning för 
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att båda parter ska få reda på idéer, attityder och beteenden från både organisationen och 

dess publik. (Grunig, Grunig & Dozier, 2002, s. 308). 

Excellensmodellen bygger på en kombination av symmetriska ambitioner och 

symmetrisk kommunikation samt användandet av asymmetriska övertalningstekniker i 

den praktiska verksamheten. Denna modell är lik den symmetriska modellen som fick 

kritik för att den ansågs felaktig eftersom man inte kan ha en kommunikation som är helt 

symmetrisk eller är fullt balanserad. Excellens modellen bygger därför på en balans 

mellan symmetri och asymmetri. Det togs fram en så kallad “win-win zon” som gör att 

både organisationen och dess publik blir nöjda med kommunikationsprocessen. 

Modellens utgångspunkt är att både organisationerna och publiken ska se varandra som 

samarbetsvilliga antagonister som söker efter en gemensam lösning trots deras stora 

meningsskiljaktigheter.(Larsson, 2002, s. 56) Larsson tar upp att både den asymmetriska 

och symmetriska modellen ses som ett både illustrativt och retoriskt effektivt sätt att 

utveckla arbetet för informatörer på organisationer. (Larsson, 2002, s. 58) 

Den symmetriska kommunikationen är alltså idealet, där man både som sändare 

och mottagare tar hänsyn till varandras argument och är beredda att ändra ståndpunkt. 

Kommunikationen ska vara jämlik genom att båda kommunicerar med samma 

förutsättningar och att båda är intresserade och engagerade i varandras åsikter. Problemen 

med detta kan vara att det kan vara svårt om det finns flera olika åsikter att ta hänsyn till i 

samma intressentgrupp, eller motstridande intressen mellan intressentgrupperna. 

(Falkheimer & Heide, 2011, s. 141) Denna modell resulterar i att relationer mellan 

organisationer och dess publik blir mer långvariga. Organisationer som arbetar med PR 

på detta sätt blir både mer lojala till sin publik och sina anställda. (Botan & Hazleton, 

2006, s.47) Excellensmodellen visar på att kvalitén på relationen mellan en organisation 

och dess publik utgår mer från organisationens beteende än från vad publiken skapar. 

(s.55, Botan & Hazleton, 2006) 

Vi kommer applicera excellensmodellen på vår empiri för att försöka urskilja 

huruvida de berörda organisationerna arbetar med kommunikation enligt 

excellensmodellen på sociala medier och ifall de ens ämnar att jobba efter den. 

 

4.2 Den interaktiva kommunikationsmodellen 

I förhållande till den gamla kommunikationsmodellen av Shannon och Weaver (Bilaga C, 

Figur 2) där sändaren genom ett medie sänder ut ett meddelande till mottagaren så finns 

det aspekter av dagens kommunikation som inte tas upp. I och med webb 2.0 och 
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interaktiviteten den medför så uppkom ett större intresse för att kommunicera till de som 

väljer att lyssna. Sociala medier medför nya sätt att skapa medieinnehåll och kunder 

bidrar till detta genom att aktivt söka upp den information de är intresserade av. Den 

interaktiva kommunikationsmodellen (Bilaga C, Figur 3) illustrerar hur 

kommunikationen ser ut idag. (Solomon, 2009, s.315-316,) Denna teori passar vår 

forskningsstudie då den kommer att hjälpa oss att avslöja hur kommunikationen ser ut 

mellan organisationer och dess kunder. 

 

4.3 Intressentteorin 

Intressentteorin är en utveckling från organisationsteorin (stockholder theory) där social 

välfärd uppnåddes när aktieägarnas välstånd maximerades. Intressentteorin visar på ett 

skifte där det istället för aktieägarna är intressenterna som ligger i fokus för långsiktigt 

framgångsrika organisationer. Skiftet har gått från ”stockholders” (aktieägare) till 

”stakeholders” (intressenter). Teorin säger att utövare ska använda sig av 

segmenteringstekniker för att få mer kunskap om sina intressenter och därigenom bättre 

förstå hur de kommer handla och bete sig i olika situationer. Det är en omvärldsanalys 

som görs för att kartlägga intressenterna och därefter kan ledningen på organisationer 

utforma strategier för att maximera så hög avkastning som möjligt för aktieägarna. 

(Falkheimer & Heide, 2011, s. 127-128) 

Freeman, professor i företagsekonomi, skriver om intressentteorin och om hur det 

sker en förändring både internt och externt i organisationen. Den interna förändringen gör 

att organisationer hela tiden måste utvärdera mål och policys i samband med de grupper 

organisationen är i kontakt med. Det kan vara kunder, anställda, fackföreningar, 

aktieägare och leverantörer. Den interna förändringen gör att organisationer måste agera 

men det är inte en förändring som utmanar vår konceptuella bild av världen. (s. 8, 

Freeman, 2010) Extern förändring är förändring som påverkar kommunikationen (som 

visas i Bilaga C, Figur 4) och även organisationers kapacitet att hantera den interna 

förändringen. Den externa förändringen kan vara nya grupper som en organisation 

kommer att handskas med eller händelser och problem som rör organisationen. Den 

externa förändringen genererar en ovisshet hos organisationer eftersom den inte är lika 

lätthanterlig som den interna förändringen. Den stör organisationers bekväma relationer 

med deras kunder, leverantörer, ägare och anställda. (2010, s. 11-13) I detta fall kan en 

extern förändring ses som sociala medier, även fast mediet funnits flera år så är det 

ständigt under förändring och organisationer måste ta hänsyn till detta. 
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Teorin ses som en sympatisk teori utav Lapiume med flera, som nämns av 

Falkheimers och Heide, eftersom det är en teori som visar på vikten av att se på hur 

organisationers verksamhet relaterar till andra och hur de påverkas av detta. (Falkheimer 

& Heide, 2011, s. 128,) Utövare lägger oftast fokus på de intressenter som har mest makt 

i förhållande till organisationen (Falkheimer & Heide, 2014, s. 128) och kunderna har allt 

mer makt idag i och med sociala medier. 

 Teorin har fått kritik för att man inte ser intressenterna som oberoende parter utan 

som nätverk av intressenter (Falkheimer & Heide, 2014, s. 126). Även för att teorin anses 

i vissa fall vara normativ (Falkheimer & Heide, 2014, s. 129).  

Intressentteorin kommer hjälpa oss besvara vår frågeställning kring hur man 

kommunicerar för att skapa engagemang och relationer med kunder, ifall kunderna styr 

kommunikationen eller inte och om organisationerna tar hänsyn till kundernas krav. 
 

4.4 Dave Evans Trappa (Bilaga C, Figur 6) 

Dave Evans har utformat en teoretisk modell som liknar en trappa med fyra steg. Han 

menar att dessa fyra steg skapar ett starkt engagemang hos kunder på sociala medier. Det 

första steget är konsumtion. Detta handlar i sociala mediers bemärkelse om nerladdning, 

läsning samt tittande eller lyssnande på digitalt material. Man måste konsumera innan 

man delar något. Om man inte har konsumerat så är det inte värt att dela. Evans trycker 

på vikten av att få konsumenter från att bara konsumera till att faktiskt skapa. Nästa steg 

är kuratera. Detta är då konsumenten sorterar, filtrerar, rankar, recenserar, kommenterar 

och taggar innehåll på sociala medier. Detta leder till att innehållet blir mer värdefullt för 

andra. Det tredje steget är skapande vilket kan vara att till exempel. ladda upp en bild. På 

toppen av denna modell finns samarbete. Detta är viktigt för att skapa starka sociala 

mediehandlingar. Samarbete sker mellan medlemmarna i ett community. Konsumenterna 

kan svara på innehåll organisationer tillhandahåller och ge deras synpunkter och 

organisationen i sin tur kan ta detta i bejakande för att förändra sin produkt eller 

tjänst.(Evans & McKee, 2010, s.16-20) Vi kommer applicera denna modell på vår 

forskning för att se hur organisationer kommunicerar för att skapa olika nivåer av 

engagemang och vilka nivåer som man eftersträvar i sitt kommunikationsarbete.  
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5 Metod och forskningsetik  
För att få fram empiriskt material att bygga vidare tidigare forskning med och pröva 

våra teroier på så kommer nedan en metodbeskrivning. Här beskrivs metodologiska 

ställningstaganden, tillvägagångsätt samt argumentation och komplikationer med dessa 

val. 

 
En primär metod och en sekundär metod används i denna forskning för att besvara 

frågeställningen.  Den primära är kvalitativa samtalsintervjuer som kommer ge oss 

djupare inblick i hur organisationer arbetar med kundengagemang på sociala medier, och 

varför man kommunicerar som man gör. Vi får en direkt inblick hur arbetsverksamma 

använder sociala medier som kommunikationsverktyg och vilket värde det har för de 

deltagande organisationerna. 

Den sekundära metoden är en netnografisk observation av utvalda sociala 

mediekonton. Den netnografiska observationen kommer hjälpa oss att se hur 

organisationer kommunicerar på sociala medier. Resultatet kommer sedan att jämföras 

med resultatet från intervjuerna för att kunna se hur organisationer ser på och arbetar med 

engagemang och relationer på sociala medier. 

Netnografiska observationer brukar göras i kombination med intervjuer för att 

studera kulturer, sociala organisationer och handlingsmönster (Ekström & Larsson, 2010, 

s.28). De netnografiska observationerna har stärkt sin ställning inom flera olika 

forskningsområden, ett av dessa områden är internet. (Ekström & Larsson, 2010, s.29) 

Våra forskningsmetoder ämnar bidra till redan existerande forskning genom att 

göra en jämförelse mellan två särskilt framträdande informationskällor. 

Den kvalitativa studien syftar till att undersöka framväxande begrepp som 

förklarar mänskligt socialt beteende samt att framställa de personliga synpunkterna och 

tyckandena. (Yin, 2013, s.19) Att göra en observation i samband med intervjuer bidrar till 

ett rikare empiriskt material och intervjuerna till att intervjupersonernas erfarenheter och 

åsikter utvinns. I observationerna kan sedan det sociala samspelet och människors 

agerarande utläsas. (Eksell & Thelander, 2014, s. 104) 
Den kvalitativa forskningen erbjuder oss en möjlighet att få inblick i aktörens syn 

på verkligheten, problemet kan ligga i att man måste försöka förstå och vara empatisk, 

men inte blanda in sina egna personliga åsikter och vara för sympatisk i frågan utan att 

vara kritisk. (Bryman, 1997, s. 89) Dessa två metoder i kombination hjälper oss att 

motverka detta problem och vi kan med hjälp utav förstudien lättare avgöra vad vi bör 
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ställa oss kritiska till i huvudstudiens resultat. Likaså finns det en risk i att tolka 

aktörernas svar, eftersom vi som forskare kan tolka fel (Bryman, 1997, s. 90). Detta har 

vi undvikt genom att gå igenom vissa tveksamheter inom tolkningen med 

intervjupersonerna i efterhand så att inte citat och åsikter tas upp i sammahang som inte 

återger respondenternas åsikt. 

 

5.1 Urval av organisationer 

Vi har avgränsat oss till att endast titta på större organisationer som arbetar mot 

privatperson i offentlig sektor. Organisationerna innefattar både företag och ideella 

organisationer. Vi avgränsade oss till svenska organisationer, eller organisationer som har 

svenska grenar med ett eget huvudkontor i Sverige. Avgränsningen inkluderade också 

också att organisationerna måste vara rikstäckande och organisationer som gemene man 

känner till och har varit i kontakt med. Anledningen till att vi valde rikstäckande, eller en 

regional del av en rikstäckande organisation, och enbart svenska organisationer var för att 

större organisationer kan ha mer resurser att arbeta med i sociala medier och utvecklad 

närvaro på sociala medier. Detta innefattade även externa uppdragstagare så som 

kommunikations- eller PR-byråer som har organisationer under dessa kriterier som 

arbetsgivare för deras sociala mediekonton. Organisationerna skulle också finnas på 

sociala medier och ha tid att avsätta minst 30 minuter för en intervju i Stockholm eller 

Göteborg. Vi valde att föra intervjuerna i Stockholm och Göteborg eftersom det är där 

många organisationer har sina huvudkontor. Efter detta kontaktades cirka 50-70 stycken 

företag, organisationer eller externa uppdragstagare som stämde in på kriterierna via mail, 

och de som svarade att de kunde och stämde överens med våra kriterier, resulterade i 

totalt nio organisationer. 

De organisationer som vi analyserade och intervjuade var Akademibokhandeln, 

DDB, Friskis & Svettis Stockholm, Specsavers, Tele2, Ving, Volvo, Åhléns och 3. Volvo 

representerades utav deras externa uppdragstagare Animal och DDB representerade sina 

uppdragsgivare. 

 

5.2 Netnografiska observationer 

Den netnografiska observationen utfördes för att få en första inblick i hur organisationer 

kommunicerar och interagerar med sin publik på sociala medier. Denna metod är en 
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förstudie till vår huvudmetod. En mindre netnografisk observation utfördes som var 

passiv, då vi ej var deltagande. 

Detta för att kunna se tendenser i en genre. Vi vill observera hur 

organisationsdeltagandet i sociala medier faktiskt ser ut i dess naturliga miljö. Genom 

systematiska observationer och teoretiska analyser undersöktes de vardagliga 

situationerna för att upptäcka strukturer, regler och rutiner. (Ekström & Larsson, 2010, s. 

32) Observationer i naturliga miljöer är bra då det redan finns en satt kontext till 

“rummet” sociala medier. Detta är något som både sändaren och mottagaren måste ta 

hänsyn till. (Ekström & Larsson, 2010, s. 27) Observationen var till viss del visuell. 

Eksell och Thelander menar att visuella metoder kan användas som metod inom 

strategisk kommunikation. (2014, s. 59). Vi behandlade interaktiva samtal som kvalitativ 

data och utsatte det för en analys där vi tittade efter olika tecken på dialog, relationer och 

engagemang. 

I sin studie om hur äldre människor i Japan använder sociala nätverk så använder 

sig Kanayama av netnografiska observationer i samband med djupgående intervjuer för 

att få resultat. Hen har under observationerna startat en sida på nätet där äldre 

(studieobjekten) kunde gå med och ha konversationer med varandra som kunde 

observeras av forskaren. Hen tog upp ett dilemma med huruvida man som forskare ska 

vara delaktig i observationen. Hen menar att forskaren antingen kan vara en icke-

deltagare och undersöka arkivmaterial, vara en observant som är deltagande men inte är 

aktiv eller vara en aktiv deltagare. (2003)  

Utifrån denna förstudie kunde vissa slutsatser dras kring vad som skulle vara 

intressant att undersöka ombakomliggande strategier och tankar angående de deltagande 

organisationernas ageranden på sociala, slutsatser som användes för att utforma 

intervjumallen. 
 

5.2.1 Urval av sociala mediekonton 

Endast svenska organisationskonton har observeras på sociala medier, eftersom vi väljer 

att avgränsa oss till Sverige. 

De webbplatser som undersöktes var Facebook, Instagram och Twitter, detta för 

att de är de tre största sociala plattformarna (Karlsson, 2015, jan). Samtliga av de 

organisationer vi kontaktade har ett eller flera av dessa konton. Vi observerade alla 

ovanstående nätverk som organisationerna hade konton på. De organisationer vi tittade på 
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var de som vi hade intervjuer med. Vi observerade endast de konton som är officiella och 

riktade mot kunder som är privatpersoner. 
 

5.2.2 Tillvägagångssätt 

Efter att urvalet var utformat så designades en observationsmanual (Bilaga 1) för att 

kunna studera organisationernas deltagande och agerande och hur dessa förhåller sig till 

kundernas deltagande och agerande. 

Under observationen fördes fältanteckningar för att dokumentera resultatet och 

sedan kunna reflektera kring det. Detta gjordes för att kunna upptäcka förändringar, 

utmärkande egenskaper och omständigheter som uppträder under tiden som 

observationen varade. 

Vi var sedan tidigare införstådda i nätverkens språkbruk, sedvänjor och intressen, 

(Kozinets & Robert, 2011, s. 114) vi kunde direkt påbörja studien utan att först behöva 

sätta oss in i detta. I vår undersökning var vi inaktiva eller så kallade ickedeltagare som 

endast observerade redan utförda handlingar av organisationer på sociala medier. 

Vi observerade tills vi fick en teoretisk mättnad som inte längre gav nya insikter 

till vår forskning (Kozinets & Robert, 2011, s. 161) 

Kontona observerades under två tillfällen. Det första varade under en dag och 

sedan genomfördes ett kompletterande observationstillfälle några veckor senare. Under 

den första observationen tittade vi på aktiviteter från och med den 17 april 2015 och cirka 

två månader tillbaka i tiden, dock kunde det ibland sträcka sig längre. Under den 

kompletterande fasen så observerades det cirka en månad tillbaka från och med den 15 

maj 2015. Detta gjordes för att få en helhetsbild av hur aktiviteten på nätverken gick till. 
 

5.3 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Intervjuerna var kvalitativa eftersom vi ville ha ett tolkande synsätt och få in den sociala 

aspekten som alla individer besitter då skapande görs. (Bryman, 2011, s. 40-41) En 

kvalitativ metod utgår ifrån studieobjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

17) vilket passade mycket bra in på hur vi ville bedriva vår forskning och besvara vår 

frågeställning. En kvalitativ forskningsmetod synliggör även mångtydigheten bättre än en 

kvantitativ metod, då det handlar om tolkningsmöjligheter av empiriskt material 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 19). 

Intervjuerna var samtalsintervjuer. Syftet med samtalsintervjuer, var att ha ett 

samtal med breda frågor och teman för att ta reda på individens åsikter och tankar kring 
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ett fenomen (Ekström & Larsson, 2010, s. 53-56). Meningen var att respondenten ska stå 

för merparten utav informationsutbytet (Ekström & Larsson, 2010, s. 56). Detta för att vi 

ville få information och data om människors enskilda uppfattningar och erfarenheter. 

Samtalsintervjuer brukar även användas då mer komplicerade och breda frågor tas upp. 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 53-56) Samtalsintervjuer ger också bra möjlighet att få 

oväntade svar och har plats för interaktion mellan respondenten och intervjuaren. 

Samtalsintervjuer lämpar sig också när man vill synliggöra ett fenomen och beskriva hur 

det gestaltar sig. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 251-252) Det 

finns tre olika sätt att föra intervjuer på: öppna intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

eller strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer passade syftet bäst, eftersom 

att de semistrukturerade intervjuerna är temabaserade och därmed baseras på de frågor 

som forskningen är uppbyggd på. (Ekström & Larsson, 2010, s. 60-61) Utifrån det 

material vi samlade in från intervjuerna ville vi sedan utläsa mönster och tendenser i hur 

de deltagande organisationerna ser på att arbeta med sociala medier som ett externt 

kommunikationssätt för att skapa engagemang. Vi ville svara på vår frågeställning genom 

att få större kunskap i hur man förhåller sig till detta och hur organisationerna ser på 

kommunikationen mellan organisationer och publik på sociala medier. Vi ville även 

undersöka hur organisationerna arbetar och agerar för att skapa engagemang. Intervjuer 

passade bra när man vill ha flera synvinklar på generella teman och syftet var att integrera 

olika teoretiska perspektiv. Vi ville få fram skildringar som är intressanta för andra att 

tolka och förstå. Likaså handlade det inte om att falsifiera eller verifiera utan att på ett 

hermeneutiskt sätt öka vår förståelse. (Thomsson, 2010, s. 30-31) Vid en metod som 

intervjuer ligger frågan om reliabilitet nära. Vi ville vara öppna med hur vi har tolkat vårt 

empiriska resultat och lägger därför även in utdrag från våra transkriberingar. Då vi 

utgick från nio fall, vilket innebär att verifieringen av generaliseringen i vår analys kan 

endast med säkerhet gälla dessa fall. 
 

5.3.1 Urval av intervjupersoner 

Nio stycken organisationer och 12 personer intervjuades under sammanlagt nio 

intervjuer. Intervjupersonerna hade alla någon koppling till organisationens arbete på 

sociala medier där de hade en beslutsfattande eller skapande roll kring innehållet på 

sociala medier. Storleken på intervjuerna var från en ensam intervjuperson eller upp till 

tre intervjupersoner. Vi gjorde ett typurval då intervjuerna gjordes på olika organisationer 
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med olika bakgrunder men vi ville ha samma typ av medarbetare från alla organisationer, 

vilket var en utav dem som har ansvaret över sociala medier. 

De som intervjuades var: 

• Rickard Berggren, social media manager, och Jonas Hellström, lärling, på DDB 

• Karin Vesterlund, inhouse production manager , Caroline Flink, digital producent, 

och Cecilia Lindqvist, product information producer, på Åhléns. 

• Claudia Nilsson, PR-chef på Specsavers 

• Olof Petersson Hagblom, projektledare på Volvo byrån Animal 

• Bryan Rapp, redaktör för sociala medier på 3 

• Therese Ring, marknadsassistent på Akademibokhandeln 

• Oliver Carra, PR- & presschef på Tele2 

• Camilla Hammarlund, ansvarig för digitala kanaler på Friskis & Svettis 

Stockholm 

• Robert Gunnarsson, ansvarig för sociala medier på Ving 
 

5.3.2 Tillvägagångssätt 

En intervjuguide utformades med vissa förutbestämda teman och riktlinjer för samtalet. 

En risk med intervjuer är att intervjumallen och forskarna styr samtalet i för stor 

utsträcknig och lämnar lite utrymme för respondenternas egna åsiktstveckling, därför 

utformades öppna frågor utan inblandning från egna antaganden. Dessa frågor och 

intervjutekniker prövades sedan under en pilotintervju med en person i liknande 

arbetsposition som de andra respondenterna, efter detta justerades frågorna och 

intervjutekniken. Efter pilotintervjun märkte vi att vissa frågor var frågor som 

respondenterna kanske inte aktivt reflekterat över och därför ville vi ge dem en chans att 

forma sina tankar kring våra teman. Med anledning av detta skickade vi ut cirka sex 

stycken tematiska frågor som intervjun skulle handla om i förhand. Vi ansåg att 

spontaniteten inte var viktig kring de stora centrala frågorna och att vi fortfarande kunde 

behålla viss spontanitet i följdfrågor och mer specifika frågor. Två av intervjuerna skedde 

med fler än en deltagare, på Åhléns där de var tre stycken och på DDB där de var två. 

Detta kan vara negativt i den mening att deltagarna inte vågar vara helt ärliga inför sina 

kollegor. Denna risk är dock liten och motverkas genom att få respondernterna att känna 

sig bekväma och skapa en öppen stämning. Det positiva med fler deltagare är att de kan 

diskutera sinsemellan och utveckla svaren tillsammans. (Thomsson, 2010, s.69)  
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Vi tog också hänsyn till det maktförhållandet som uppstår på grund av att vi var 

två intervjuare, men i dessa intervjuer var detta ingen risk eftersom intervjupersonerna 

hade en expertkunskap och innehade därmed en maktposition i samtalet. För att minska 

kunskapsmakten var förstudien till hjälp för att bygga upp vår förförståelse och vara 

bekväma i samtalet. (Thomsson, 2010) 

Intervjupersonenerna fick välja plats för intervjun, vilket i alla fall var på deras 

kontor. Alla intervjuer utom intervjun med Ving var mötesintervjuer. Intervjun med Ving 

var över telefon på grund av att respondenten frågade efter detta. Föredelen i ett möte är 

att lättare kunna ta hänsyn till kroppspråk och annat, och detta fick vi ta hänsyn till i 

tolkningsfasen. Tonen sattes genom att vi förklarade att de var experterna i ämnet, att 

inga svar var fel och berättade även lite om vår forskning. Intervjuerna spelades in för att 

sedan kunna transkribera. Respondenterna gav sitt samtycke för att intervjun skulle spelas 

in innan detta gjordes. Under intervjun så antecknade vi för att lätt kunna ställa relevanta 

följdfrågor och att vi skulle ge ett intryck av att vi var intresserade och engagerade. Vi 

ställde korta frågor och de stod för att tillföra innehållet. 

Traskriptionerna behandlades sedan efter de teman vi i litteraturgranskningen sett 

passar vår studie och analyserades därefter för att utläsa relevant empiri. För att 

understryka vissa exempel så har vi valt ut citat från intervjuerna. Citaten har justerats för 

att sålla bort utfyllnadsord och talspråk samt för att underlätta läsning i den mån det gått 

utan att innebörden påverkas. (Ekström & Larsson, 2010, s. 72) 
 

5.4 Forskningsetik 

För att överväga de etiska aspekterna informerades självklart alla intervjupersoner om 

deras medverkan i en vetenskaplig studie, likaså erbjöds de anonymitet .(Esaiasson et al. 

2012, s. 257) 

Vi informerade intervjupersonerna om syftet av undersökningen enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Enligt samtyckeskravet så informerade 

vi alla de kontaktade att det är självklart upp till dem att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Vi behandlade de uppgifter vi har fått om de medverkande 

med största möjliga konfidentialitet  (Bryman, 2011, s. 132) och det används bara för 

forskningsändamålet, vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 Intervjupersonerna hade också möjlighet att när som helst dra sig ur, och har 

sedan om de vill möjlighet att läsa igenom de delar som kommer med i uppsatsen från 

deras intervju. 
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Webbplatser tillhör offentliga miljöer och där kunde vi observera utan tillstånd. 

Det vi dokumenterar från platserna är därför särskilt viktigt att hantera med försiktighet 

eftersom vi som forskare var anonyma. Därför valde vi att inte redogöra saker som rör 

individuella personer i uppsatsen. Det är inte oetiskt att dokumentera vad människor gör. 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 31) 

Informationen vi har tagit del av på de sociala mediekontona har varit arkiverad 

på ett offentligt sätt och är inte av känslig art eftersom det är på ett offentligt 

organisationers allmänt tillgängliga kontosidor. (Bryman, 2011, s. 142)   



  
 

 30 

6 Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisas det empiriska resultat som framkommit i denna studie. Först 

hanteras resultaten från förstudien och sedan en tematisk redovisning och analys av 

resultaten från intervjuerna. Varje tema inleds med intervjupersonernas definition och 

diskussion av tematiska begrepp. Varje tema följs även av en sammanfattande analys med 

en teoretisk förankring som senare kommer fördjupas i diskussionsdelen av uppsatsen.  

 
6.1 Netnografisk observation 

Nedan redovisas resultaten från den netnografiska observationen. För att göra resultatet 

överskådligt och relevant för vår studie så framförs det i tabellform. Tabellerna är 

uppbyggda efter varje deltagande organisation och de observerade sociala mediekontona. 

Resultaten som redovisas är tecken på aktivitet och deltagande från organisationerna och 

kunderna. Detta för att i senare delar möjliggöra en analys och diskussion av detta i 

relation till vår huvudstudie. Publiken och de intressenter vi tar upp kommer hädanefter 

att benämnas som kunder, notera att detta även gäller för Friskis & Svettis Stockholm 

som inom organisationen benämner detta som medlemmar. 

 
Tabell 1 

 
 
Tabell 2 
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Tabell 3 

 
6.1.1 Sammanfattning 

Facebook är nätverket där organisationerna är mest aktiva och lägger upp något minst en 

gång i veckan. De som har Instagram är också ganska aktiva med att lägga upp innehåll 

där, medan Twitter är det nätverk där aktiviteten kan vara lägre. Observationen visade att 

vissa organisationer använder de olika kanalerna på olika sätt, vilken slags innehåll som 

publiceras var, dock var det fortfarande vanligt med dubbelpublicering i flera kanaler. 

Vad gäller kommentarer på inlägg så var skillnaderna enorma mellan organisationerna 

och kanalerna vad vi kunde observera utifrån. Från inga alls till aktivt kommenterande 

och svarande. En del av organisationerna var mer aktiva på att svara på kommentarer, 

till.exempel Ving och Tele2. En anledning till att vissa organisationer inte svarade på 

kommentarer var för att de inte hade kommentarer att svara på. En del organisationer 

svarade endast när det uppkom frågor i kommentarerna och inte på allmänt 

kommenterande. 
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Likaså var antalet “likes” av inlägg vitt skilt från olika organisationer och olika 

kanaler och var allt ifrån inga till flera tusen, detsamma gällde antalet delningar. Antalet 

likes på inlägg korrelerade ofta med hur många följare organisationen hade på sitt konto. 

En röd tråd i textinnehåll var att det ofta var nyhetsfokuserat, med andra ord 

nyheter kring organisationen och dess verksamhet och produkter. Organisationens 

innehåll anspelade på olika saker: produkter, trender, humor, aktuella händelser, nyheter 

och medieprofiler.  

Resultatet av den netnografiska observationen visar att organisationerna uppfyller 

tre av Evans steg i hans engagemangstrappa: konsumtion, kuration och skapande. 

Kunderna uppfyller endast två steg: konsumtion och kuration då resultatet inte visar på ett 

tillräckligt högt engagemang för att kunderna själva ska kunna skapa innehåll. (Evans & 

McKee, 2010, s.16-20) 
 

 

6.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Det empiriska resultatet från våra intervjuer redovisas här i de olika teman vi efter vår 

litteraturgranskning kunde antas vara relevanta för vår studie: ‘Webb 2.0’ och ‘sociala 

medier’ har slagits ihop för att forma det inledande temat ‘sociala medier’, detta för att de 

två är så nära besläktade. Efter följer de två temana ‘CRM’ och ‘engagemang’. För att 

hålla isär analys och diskussion så applicerar vi endast det teoretiska ramverket i 

sammanfattningarna för varje tema och fördjupar resonemangen i diskussionsavsnittet.  

 
6.2.1 Sociala medier 

De intervjuade organisationerna hade alla samma åsikt, att sociala medier är ett väldigt 

svårt begrepp att definiera eftersom det är så stort och föränderligt. Sociala medier ses 

som en digital plattform där användaren är delaktig och är med och skapar innehållet. Det 

handlar om interaktion mellan organisationer och privatpersoner och kan skapa en 

tvåvägskommunikation mellan dessa parter. Detta skapar ett socialt rum där en dialog 

förs och i samband med den dialogen så finns det stora möjligheter att skapa en 

gemenskap och en relation mellan de som interagerar där. 

Utifrån våra intervjuer kan vi se generella drag som gör att organisationer vill 

finnas på sociala medier. Det första är något som bland annat Rickard Berggren, social 

media manager på DDB tar upp, att man som organisation förväntas finnas på sociala 

medier. Kunder förväntar sig att organisationer finns på sociala medier för att visa sitt 
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varumärke. Berggren säger att det är konstigt om man inte finns där, som om 

organisationen har någonting att dölja. Detta tar även Caroline Flink, digital producent på 

Åhléns upp då hon säger att organisationer har helt andra förväntningar på sig nu när de 

finns på sociala medier. De har ögonen på sig hela tiden och det blir väldigt transparent. 

Den andra anledningen varför organisationer finns på sociala medier är för att det är 

varumärkesbyggande och det är på sociala medier som deras kunder finns. Genom att 

finnas på sociala medier får man en direkt kontakt med kunderna och det är en plattform 

där organisationer kan synas och sprida sitt budskap. Claudia Nilsson, PR-chef på 

Specsavers, berättar hur de arbetar med sociala medier för att ge ett mervärde till kunden 

och skapa en relation via sociala medier. Detta är något som även Olof Petersson 

Hagblom, projektledare för Volvo-teamet på byrån Animal, tar upp då han säger att de 

arbetar med sociala medier som ett PR-verktyg för att påverka vad människor tycker om 

Volvo. Petersson Hagblom fortsätter med att berätta hur snabbt sociala medier har 

förändrats och att det fortfarande gör det.   
 

[...]sociala medier kommer spela en viktigare och viktigare roll, framåt och jag tror bara vi 

bara börjat förstå vad det innebär och vi lär oss, hela tiden hur vi kan utveckla det. – Olof 

Petersson Hagblom 

 

Petersson Hagblom fortsätter med att säga att man måste förstå sin omvärld, sina 

konsumenter och vad som händer i dagens kommunikationslandskap för att vara med i 

utvecklingen som organisationer. Det så kallade “gamla” sättet att kommunicera det vill 

säga genom att till exempel producera en reklamfilm räcker inte längre utan dessa medier 

måste nu samexistera. Petersson Hagblom trycker starkt på att man måste finnas där ens 

kunder finns. Karin Vesterlund, inhouse production manager på Åhléns, tar upp att 

genom att finnas på sociala medier så blir det väldigt lätt för kunden att ta kontakt med 

organisationer. Den tredje anledningen är ihopkopplad med den förra punkten, att 

organisationer vill finnas där deras kunder finns. Anledningen till detta är för att många 

organisationer vill erbjuda kundservice på sociala medier. 

Den generella uppfattningen som vi fick från organisationerna vi intervjuade var att 

det inte läggs många timmar på sociala medier idag. Dock så inser alla vikten av sociala 

medier och skulle vilja lägga mer tid på dem. Det handlar om tid och resurser, säger 

Cecilia Lindqvist, product information producer på Åhléns. Bryan Rapp, redaktör för 

sociala medier på 3, trycker även på att det är en fråga om resurser. Petersson Hagblom 

säger såhär i denna fråga: 
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Men det kräver väldigt mycket resurser, det kräver väldigt mycket tid, och det kräver väldigt 

mycket att man är på, för att hänga med i tempot, för att tempot är furiöst i sociala medier, 

[...] – Olof Petersson Hagblom 

 

Nilsson berättar att på Specsavers lägger de mer och mer tid på sociala medier. Detta är 

även något som Therese Ring, marknadsassistent på Akademibokhandeln, ser att de 

kommer att göra i framtiden. Även Rapp på 3 berättar att de lägger mer resurser på att 

kommunicera via sociala medier. 

I stort sätt så svarade alla organisationer att de i dagsläget inte använder sociala 

medier till dess fulla potential. Oliver Carra, PR- och presschef på Tele2, berättar att 

plattformarna inom sociala medier är organiska och förändras hela tiden, det ligger i 

deras natur. Detta gör att det är svårt att använda sociala medier till dess fulla potential 

eftersom förändringarna görs på väldigt kort varsel. Camilla Hammarlund som är 

ansvarig för de digitala kanalerna på Friskis & Svettis Stockholm tar upp att hon tycker 

att de kan arbeta mer med planering utav sina inlägg och granska sina målgrupper mer för 

att få en ännu bättre respons från sin publik. Hon menar att genom detta kommer dialogen 

bli bättre mellan Friskis & Svettis Stockholm och deras kunder. Detta pratar Ring om på 

ett liknande sätt och hon uttrycker att de kan rikta sina inlägg mer till sin publik. 

Det som organisationerna ser som värdefullt med sociala medier är att man kan nå 

ut till väldigt många, organisationer får en direkt återkoppling från kunderna och att de 

kan skapa starkare relationer till sin publik. Vissa organisationer tar även upp att en fördel 

med sociala medier är att man kan få direkt data och kunna mäta hur effektivt ett visst 

inlägg har varit. Flink berättar hur de mäter vad som funkar och inte funkar på deras 

sociala medier, utefter det så kan de se vad deras kunder gillar och kan därefter förbättra 

sina inlägg för sina följare. Flink menar även att med sociala medier så kan man få en 

direkt koppling till resultatet, något man inte kan få med den traditionella reklamen. 

Nilsson tar även upp att sociala medier är ett verktyg för att kunna se vad deras 

konkurrenter gör och vad det är för trender som finns just nu. 

Jonas Hellström, lärling på DDB Stockholm, berättar att med sociala medier kan 

man just nå ut till väldigt många människor. Detta är både på gott och ont men det är ett 

verkningsfullt verktyg för organisationer idag. I och med att man kan nå ut till många 

människor så kan man även ta det ett steg längre och nå väldigt specifika grupper av 

människor. Berggren fortsätter med att säga att de kan rikta in sig på en medelålders 
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kvinna med barn som ett exempel och på så sätt riktar de sig till den gruppen som faktiskt 

vill se ett visst inlägg. 
 

Värdefullt är ju att man får instant feedback, man får svar direkt. Antingen genom kalla 

handen, att ingen bryr sig, ingen gör någonting, eller att det bara regnar på med likes, 

kommentarer eller delningar. – Olof Petersson Hagblom 

 

Detta citat är ett exempel på hur den direkta återkopplingen kan gestalta sig. Petersson 

Hagblom menar här att återkopplingen både kan vara positiv och negativ. 

Ett annat citat som kommer från Hammarlund, handlar om vad som är värdefullt 

med sociala medier. 
 

[...] jag tycker att man knyter an ännu mer till sina medlemmar och man når dem i en kanal 

där man faktiskt befinner sig nu för tiden. – Camilla Hammarlund 

 

Här lyfter Hammarlund upp att det är en form av relationsskapande som sker på sociala 

medier och att man därigenom kan komma närmare sina kunder. 

Organisationerna ser även negativa aspekter med sociala medier och även vissa 

utmaningar. Robert Gunnarsson, ansvarig för sociala medier på Ving, ser en utmaning i 

att skapa bra och intressant innehåll som är engagerande för deras följare. Han menar att 

människor lättare skriver i affekt där. Hammarlund tar även upp att Facebook ändrar sina 

algoritmer ofta vilket är en annan utmaning. Detta leder till att det är svårare för 

organisationer att nå ut till sin publik. Hon berättar att det inte längre handlar om antalet 

likes man får eller hur många följare man har utan att man nu måste komma upp i ett visst 

antal visningar och detta är helt beroende av hur man paketerar sitt innehåll i ett inlägg. 

Rapp håller med Hammarlund i detta då han berättar om svårigheterna med hur Facebook 

fungerar. Han säger att de inte når alla sina följare utan endast 7-8% organiskt. Han 

fortsätter med att berätta att en annan utmaning med Facebook är att om man inte har 

interagerat med ett organisationer eller en person på 90 dagar så kommer deras inlägg 

inte komma upp i ens flöde. I och med detta säger han att de inte kan garantera att deras 

publik kommer att se allt. Detta är ett bra exempel på att företagen är ute efter att nå ut 

med sina budskap och vikten av att så många som möjligt ska se det och engagera sig 

kring det. 

Det som de flesta organisationerna ser som en utmaning är att människor kan 

skiva vad som helst på ett företagskonto som kan skada varumärket. 
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[...] om en kund är missnöjd så kan den dela det i sina kanaler. Har man otur så får det spinn 

och del blir som ringar på vattnet. – Bryan Rapp 

 

Något som vissa ser som ett problem är att många som arbetar inom området 

marknadskommunikation är fast i det “gamla” tänket, det vill säga att organisationer 

försöker att överföra det som görs i print till sociala medier. Detta menar Rapp inte 

fungerar utan han säger att man måste anpassa sitt innehåll efter sin kanal. Rapp fortsätter 

med att berätta om en annan utmaning som är att organisationer har väldigt många 

konkurrenter på sociala medier eftersom alla finns i samma flöde. Han tar som ett 

exempel att deras “traditionella” konkurrenter är bara en del, sedan finns det alla följarnas 

kompisar och andra branscher som också delar samma flöde. 

Intervjuerna visar att respondenterna anser att kommunikationen har förändrats 

mellan organisationer och kunder genom sociala medier. Gunnarsson på Ving ser att i 

och med sociala medier så är kontakten med kunder idag mer digital än vad den var förut. 

Detta är även en generell uppfattning som alla organisationerna delade. Gunnarsson 

fortsätter med att säga att tack vare sociala medier så har organisationer lättare att vara 

mer personliga. En annan generell kommentar är att nu kan organisationer får snabba svar 

från kunder och kunders makt har ökat. Nilsson berör detta då hon berättar att alla deras 

kanaler är någon form av kundtjänst idag och därmed ställer kunder krav på 

organisationer att svara. Carra på Tele2 tar även han upp denna konsumentmakt. Han 

säger att denna makt har förändrat villkoren. Han tar som ett exempel att om man såg en 

reklamannons när man stod och väntade på bussen som upprörde en så var det förut så att 

man inte kunde göra så mycket mer i stunden, än att kanske berätta för sina kompisar. 
 

[...] idag kan nästan alla ta ett foto, ladda upp och bara ”det här var så jävla ofräscht utav 

det här varumärket, jag tycker dom borde skämmas”, eller gå in på deras Facebook. – Oliver 

Carra 

 

Han fortsätter med att säga att om ens inlägg börjar få många delningar och likes så 

kommer fler och fler se det vilket till slut kanske leder till en viral spridning. Berggren tar 

upp att denna konsumentmakt kan vara något positivt då konsumenter kan reagera på 

något som kanske skulle uppfattas som en stötande reklamannons. Detta är bra expempel 

på att organisationer anser att kunderna har fått makt i kommunikationen eftersom att de 

kan göra sig hörda ochatt organisationer därför måste lära sig och anpassa 

kommunikationen efter kundernas villkor. 
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Enligt de intervjuade organisationerna har kunder en stor möjlighet att ge 

återkoppling till dem. Många av de organisationer vi pratat med använder sociala medier 

som kundservice och genom detta kan organisationer få återkoppling. Rapp på 3 berättar 

att de hela tiden utökar deras bemannade öppettider för kundservice på Facebook. 

Organisationerna poängterar också att detta är ett väldigt lätt sätt för kunder att få kontakt 

med organisationer idag och de får snabba svar, oftast inom 24 timmar. 

Berggren berättar att tack vare återkopplingen kan organisationer göra 

förbättringar om de känner att det är något som är värt att förbättra. Han poängterar även 

att det kanske inte alltid är den stora gruppen som tycker att något är dåligt även om det 

kan vara sådana kommentarer man ser, utan att det dessvärre är så att det är de mer 

negativa kommentarerna man hör, inte de positiva. 

Merparten utav våra respondenter säger att de arbetar med sociala medier både för 

att skapa en dialog och att marknadsföra organisationen. Dialogen handlar om att skapa 

en närmare relation till kunden. Ring på Akademibokhandeln säger att en dialog skapar 

ett engagemang som sedan skapar en lojalitet till deras varumärke. Dialogen beror även 

till stor del att många organisationer använder sociala medier som en kundtjänst. Ring 

menar också att det andra målet med sociala medier är att driva till butik, detta håller 

Vesterlund på Åhléns med om och menar att alla deras kanaler ska driva någon slags 

trafik till deras varuhus. Petersson Hagblom tycker också att det är en kombination av en 

dialog och marknadsföring som är syftet/målet med deras aktivitet på sociala medier. Han 

menar att det ena är att bygga Volvos varumärke, så kallad “brand building” och där 

kommer bland annat kundtjänst in, att kunder kan kommunicera på det sättet som de 

själva vill. Sedan handlar det även om att skapa lojalitet och att sälja produkter. 

Vi kunde även se att organisationer arbetade med olika kanaler på olika sätt för att 

just kommunicera på kundens villkor. Gunnarsson på Ving berättar att de använder 

sociala medier så som Facebook, Twitter, Google+ och Youtube som kanaler för dialog 

men att dessa även används som marknadsföringskanaler då de till exempel sponsrar 

klipp på Youtube eller köper annonser på Facebook. 

Det finns en skillnad i hur organisationer arbetar med de olika kanalerna som ligger 

i att de ser olika möjligheter för att nå ut till sina kunder. Överensstämmande är att alla 

ser Facebook som den största och mest breda kanalen. De flesta organisationer arbetar 

med Facebook som en kanal för kundservice, nyhetserbjudande och för att föra en dialog. 

Enligt Nilsson är Facebook är den kanal som är lättast att göra nerslag mot specifika 

målgrupper. 
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[...] Facebook är en jättestor kanal, både för att bygga engagemang och varumärke, men inte 

minst också för att ge kundservice. – Oliver Carra 

 

Instagram är en kanal med en yngre målgrupp och den är den visuella kanalen enligt 

Petersson Hagblom. Han tycker även att den är väldigt snabb för stunden och att 

Instagram är ganska svår kanal att driva trafik ifrån eftersom man endast kan ha en 

hyperlänk i biografi-delen och inte i ett publicerat inlägg. Många organisationer ser även 

Instagram som ett sätt att visa livet på organisationen eller “bakom kulisserna”. Det 

arbetas även med som Instagram inspirationskanal och det läggs inte upp så mycket 

erbjudanden där. 

Instagram ses inte som en kanal som fungerar bra för kundservice tycker de flesta, 

dock kommenterar kunder ofta bilder med frågor som inte har med saken att göra utan 

om andra saker de undrar. Organisationerna menar att detta inte är optimalt men att det är 

bara att acceptera och svara så gott man kan. Oliver Carra, på Tele2 tar upp att det är 

svårt att hålla isär kanalerna för olika syften och att de försöker använda just Instagram 

för att skapa engagemang och att det är svårt att hålla kundservice på den plattformen. 
 

[...]kommer det en fråga på Instagram så kan du ju inte säga “vet du vad det skiter vi i att du 

ställer frågan här, för att det här plattformen använder vi för att skapa engagemang”, utan 

då får man ju hjälpa kunden vidare. – Oliver Carra 

 

Twitter används inte alls lika mycket som Facebook och Instagram men de organisationer 

som använder denna kanal ser det som en nyhetskanal och en chans att ge mer 

kundservice till deras kunder. 

Sammanfattningsvis är sociala medier svårdefinierat, det är i ständig förändring. 

Det handlar om att skapa en dialog som ger en starkare relation mellan parterna, och detta 

är även varumärkesbyggande och ska generellt sett leda till ökad försäljning. 

Organisationerna är måna om att finnas där kunderna finns och på deras villkor. 

Kundservice på sociala medier är en del av kundernas villkor på organisationerna. Det 

har skett en övergång från att kommunicera ut budskap och hoppas att någon ser det och 

bryr sig till en tvåvägskommunikation där man kan få respons direkt. Organiastionerna 

lägger mer tid på sociala medier, men det är fortfarande inte tillräckligt. Fördelarna är att 

de når många, att de får återkoppling direkt och skapar starka relationer till sin publik. 

Nackdelarna är olika men de flesta är överens om att negativ kritik från kunderna kan 
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spridas väldigt lätt till många. Organisationerna har blivit synligare och kundernas makt 

har ökat. 

Det vi kan utläsa av vårt resultat är att organisationerna bedriver en assymetrisk 

kommunikation med sina kunder enligt excellensteorin (Larsson, 2002, s. 57). Det är inte 

en kommunikation som förs på lika villkor eftersom det är organisationerna som 

forfarande vill sätta agendan om ett förutbestämt ämne.  Det är organisationerna som är 

den tydliga avsändaren. Därefter kan vi inte se att kommunikationen går till enligt den 

interaktiva kommunikationsmodellen, det vill säga att alla parter delar innehåll på lika 

villkor, men däremot att kunderna letar upp innehåll själva som de är intresserade utav 

(s.315-316, Solomon, 2009). 

 

6.2.3 CRM 

En kundrelation börjar när man faktiskt har köpt en vara eller tjänst hos organisationen, 

enligt de flesta organisationerna. Det beror på vilken vara eller tjänst som säljs men om 

man är en abonnemangskund under en viss tidsperiod så är man enligt Rapp på 3, kund 

när den tiden börjar. 
 

Ja det är dels att de har ändå kommit till att vara kund hos oss 24 månader, som det oftast  

gäller i mobilvärlden, och då vill man ju att de får ut det bästa av tiden och kunna hjälpa 

dem när de har problem. [...] Ja men relationen handlar om att ta hand om våra kunder och 

vilja välja oss på nytt efter dessa 24 månader och tipsa sina vänner och familjemedlemmar. – 

Bryan Rapp 

 

Gunnarsson på Ving håller med om att kundkontakten börjar efter ett köp av deras 

tjänster. Nilsson på Specsavers är också inne på detta, att det är någon som har varit i 

butik eller köpt något via nätet. 

Rapp menar också att det är när kunden tar kontakt med företaget som relationen 

börjar och att detta oftast sker när kunden har någon form av negativ kritik. Han berättar 

att kunder oftast kontaktar dem när de har något att klaga på. 

Hos Åhléns är alla kontakter med en kund relationer, genom både traditionella och 

digitala kanaler samt genom besök i varuhusen tar Vesterlund på Åhléns upp. 
 

[...] du möter oss i varuhuset du möter oss kanske i en tv-reklam du möter oss i sociala medier, 

kundservice, klubben.[...]touch points med kunden blir ju en kundrelation helt klart. – Karin  

Vesterlund 
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Hos Tele2 ser man också mötet som början på en relation, oavsett var det sker. Ring på 

Akademibokhandeln tycker däremot inte att man behöver ha köpt en vara för att ha en 

relation till varumärket, hon menar att det bara kan vara en koppling man har skapat 

genom att ha varit i kontakt med företaget i antingen butik eller genom andra kanaler. 

Enligt Rapp så är kundrelationerna viktiga för att få kunden att välja dem som 

leverantör av en tjänst igen, samt att få in andra kunder. 

På Åhléns är målet att skapa relationer via sociala medier och syftet med detta är att 

till exempel bygga på deras varumärke och ge inspiration menar Lindqvist. Nilsson på 

Specsavers säger att det är lättare att vårda en kundrelation så att kunden stannar och 

väljer dem igen än att, som de uttrycker det, “köpa” nya kunder. Kundrelationen bygger 

på att vara “top of mind” och att man ska välja bort konkurrenterna. 

Carra är inne på att relationer bygger förtroende hos kunder, och förtroendet är 

viktigt när det händer något negativt kring företaget för då har publiken större förståelse 

och tålamod. Han menar också att man bygger relationer i alla delar av 

företagsverksamheten. 
 

Relationer till varumärke är precis som relationer till människor, för relationer bygger 

förtroende, när dom är bra. Och dåliga relationer de dränerar förtroende, och förtroende det 

är ju som en krockkudde, för ett varumärke. [...] medans om du redan har ett naggat 

förtroende så går det ganska fort innan folk säger att dom är trötta på det här. – Oliver 

Carra 

 

Berggren är också inne på detta: 
 

Det krävs ju ett klick och så är de borta. För deras skull så behöver de ju inte se ens material 

någonsin igen, de kan välja bort det. Det krävs ju bara ett dåligt inlägg för att någon känner 

“nä, det här vill jag inte se”. Det krävs mycket arbete för att bygga upp relationerna men det 

kan ju raseras på en dålig dag. – Rickard Berggren 

 

Även på Specsavers säger man att kommunikationen har blivit en tvåvägskommunikation 

och att man nu kan ställa frågor och få svar, till skillnad mot för sociala mediers 

uppkomst. 
 

Vi pratade bara till kunden, rätt platt och utan att vänta oss att vi skulle få något svar 

egentligen, men nu får man ju mycket svar. Inte bara på frågan som vi ställer utan man får 

svar på allt möjligt. Haha, på gott och ont. – Claudia Nilsson 
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Detta citat är ytterligare ett exempel på att organisationerna har ett fokus på att sända ut 

ett budskap och ser en utmaning i att utforma det för att få igång samtalet och 

engagemanget i det. 

Dock så tycker Gunnarsson på Ving att det har blivit lättare att upprätthålla 

relationer i och med sociala medier och att man kan hålla sina lojalare kunder under 

uppsikt. Flink på Åhléns tar upp att sociala medier har gjort kontakten mellan 

organisationer och kund mindre anonym och att det handlar om mellanmänsklig 

kommunikation i större utsträckning vilket gör att relationen blir starkare. 
 

Nu är relationen människa mot människa istället. Det har blivit mer som en relation och att 

det finns människor bakom företaget också. Den här anonymiteten som har funnits innan, har 

försvunnit och det handlar nu om människor lika mycket på företaget. Vilket är 

relationsbyggande. – Caroline Flink 

 

Även på Friskis & Svettis Stockholm tycker man att sociala medier stärker 

relationen för att få redan existerande kunder att stanna längre och ger chanser för nya 

kunder att komma i kontakt och skapa en relation till varumärket. 

Sociala medier har också gjort det möjligt för organisationerna att kunna söka upp 

vad som sägs på sociala nätverk och proaktivt kontakta missnöjda kunder. Berggren tar 

också upp att sociala medier har gjort det lättare att göra missnöjda kunder glada igen 

utan att det behöver vara kostsamt. 
 

Folk är ändå ganska tacksamma för när de får gehör och så. När de först skriver är de 

riktigt, riktigt förbannande och känner sig så kränkta att det inte har levt upp till sina 

förväntningar och sen så svarar man med trevlig ton att “det här kommer vi att fixa”. Då blir 

de jätteglada och gör mycket smileys. – Rickard Berggren 

 

Här kan vi urskilja denna syn igen att organisationerna jobbar för att utforma budskapen 

för att få kunderna att ta det till sig. 

Rapp är också den enda respondenten som svarar att kommunikationen på sociala 

medier är på företagets villkor. 
 

Ja det blir ju lite mer om man hårdrar det på våra villkor, på våra öppettider... För om en 

kund skriver på natten så kommer den inte att få svar då utan först på morgonen. Och det är 

ju på vår kanal så vi kan ju dölja om det är för låg nivå på ett inlägg så det är på våra 

villkor.  – Bryan Rapp 
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På Akademibokhandlen tycker man att det är de som initierar kommunikationen och att 

det är synd att kunderna inte kan få samma utrymme på Facebook som deras inlägg. Här 

kan vi se tecken på att Ring har en önskan om en plattform som är på kundernas villkor, 

men att så inte är fallet i dagsläget. 

På Ving och Tele2 säger man att det är på kundens villkor. Carra menar att det är 

precis som i analog marknadsföring, att man måste titta på vad kunderna vill ha och 

sedan skapa innehåll som de gillar. 

Vesterlund på Åhléns menar att idag kan kunderna kräva svar på ett annat sätt än 

tidigare. Även på Specsavers berättar Nilsson att idagsläget är det kunderna som styr när 

och var man har en dialog och att det även är viktigt att kunderna kan känna att det är de 

som styr samt att organisationen alltid finns tillgänglig och är transparent. På DDB är 

man inne på samma spår och säger att det är kunderna som bestämmer vad som är bra 

eller inte. 
 

Det är de som säger liksom ”det här funkar, det här funkar inte”. Det är hela tiden att man 

får anpassa sig efter dem, för det krävs ju bara ett klick och sen är de borta för alltid. De har 

en enorm makt om man säger så. – Rickard Berggren 

 

Organisationer kan inte ignorera om någon har ställt en fråga på Facebook tycker inte jag, 

det är ju inte rätt mot kunden. Då ska man kunna svara på samma sätt som om en kund kom 

in i varuhuset och frågar så det kräver ju mer. Jag tror att kunderna får en starkare position 

och förtagen måste vara där för annars är man inte relevant. – Karin Vesterlund 

 

Vesterlund tycker att det är positivt att kunden har fått mer fokus och att det gäller att 

vara relevant för dem. Berggren är också inne på att sociala medier leder till att man hela 

tiden kan lära sig från kunderna vad de gillar och hur företaget kan utveckla sig. 
 

Om vi gör en bra grej så gynnar det ju oss så det blir ju jag vet inte vad jag skulle säga men 

det är ju ingen envägskanal så är det ju inte utan det kommer ju från båda håll och det ska 

man ju vara införstådd i tror jag. Det är det som är roligt också. Det är ju väldigt kul. – 

Karin Vesterlund 

 

En av fördelarna enligt Rapp för att skapa relationer på sociala medier är att det finns så 

många kanaler, svårigheten kan dock ligga i att utvärdera värdet av kanalerna för 

företaget och för kunden, vilka kanaler man ska finnas på och vad man kan tillföra där. 

Han menar att man måste följa med dit där kunderna finns. 
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Gunnarsson tar upp möjligheten att sprida saker och att nå entusiaster. Nilsson 

tycker att en möjlighet är att kunna få kunderna att känna sig nöjda med att ha köpt deras 

vara. 

Lindqvist på Åhléns tar upp att en annan möjlighet med sociala medier är att ge 

snabba svar och att detta ofta uppskattas väldigt mycket. 

Hammarlund på Friskis & Svettis Stockholm och Ring på Akademibokhandeln tar 

upp att att problem kan vara att det är svårt att nå fram till alla med det som läggs ut i och 

med att Facebook har speciella algoritmer som bestämmer spridningen på innehåll. 
 

En grej jag ändå kan tänka mig är det här just med svårigheter, att det finns just så mycket 

informationsflöde nu för tiden att folk kan bli lite mätta på att få så himla mycket saker. Och 

att man drunkna i mängden. – Camilla Hammarlund 

 

Berggren tar också upp att Facebook har väldigt bra, utvecklade verktyg för att nå kunder 

som kan vara intresserade och mottagliga, men att Instagram saknar den här funktionen 

och att det gör det svårare för folk att hitta dem. 

Petersson Hagblom tycker att tiden är en utmaning, att det finns hur mycket som 

helst att göra på sociala medier men bara ett visst antal timmar på en dag. 

Sammanfattningsvis börjar en kundrelation vid köp av vara eller tjänst eller när 

man först kommer i kontakt med företaget. Bra kundrelationer bygger förtroende och 

leder till lojala kunder. Kommunikationen sker generellt på kundens villkor och det är de 

som avgör vad som är bra eller dåligt innehåll. Möjligheterna ligger i antalet kanaler som 

finns och att man kan sprida saker. Dock vill man inte vara ett brus i informationsflödet.  

Resultatet kan kopplas ihop med intressentteorin som ser intressenterna som den 

viktiga parten att göra nöjda. Kunderna som har fått en ökad makt att bestämma vad som 

är bra eller dåligt innehåll och organisationerna rättar sig efter kunderna. Sociala medier 

har blivit en plattform för kunder att få hjälp på men även för att påverka innehållet som 

de tar del av, dock är de inte med och skapar innehåll utanför kommentarer. Teorin 

stämmer in på aspekten att man ser vad intressenterna har för intressen och behov genom 

segmenteringstekniker och att man därigenom kan förutspå deras beteenden.  (Falkheimer 

& Heide, 2014, s. 125-128) 

 

6.2.4 Engagemang 

För de flesta organisationer är engagemang något mätbart som kommentarer, likes eller 

delningar av ett inlägg. 
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Man mäter ju engagemang i sociala medier och det är ju att de gör någonting med ens 

inlägg. Att de gillar det, delar det, kommenterar. Det är ju engagemang. – Bryan Rapp 

 

Kundengagemang kan ju också vara så olika saker tänker jag. Det kan ju vara ett 

kundengagemang när man trycker på likea knappen och gillar en bild, och det kan vara ett 

engagemang när man skriver en kommentar eller om att dela bilden till någon annan, eller 

reposta. – Cecilia Lindqvist 

 

[...] i sociala medier så handlar det ju väldigt mycket om aktivitet, och det är ju både likes, 

kommentarer, delningar, klicka på filmklipp, klicka på länk som vi har delat, ja så det skulle 

jag nog säga i sociala medier så är engagemang mätbart på det sättet.  – Therese Ring 

 

På Ving definierar Gunnarsson också kundengagemang på detta vis och lägger även till 

det som kunderna bidrar med i form av bilder eller svar på andra kunders frågor. Nilsson 

på Specsavers tar upp att engagemang är när man får något tillbaka, att de inte bara pratar 

ut utan också får gensvar, genom att någon bryr sig. 

För Åhléns är kundengagemang återkopplingen man får på det man gör, enligt 

Flink.  
 

Så det ger ju också oss möjlighet, att visa var vi står och tycker och det ska man inte se som 

något jobbigt utan något som också bygger vårt varumärke. Vi vet vad vi står för, det är 

jätteviktigt som organisationer. – Karin Vesterlund 

 

Petersson Hagblom som jobbar med Volvo säger att det mätbara, likes, delningar och 

kommentarer, bara är en del av engagemanget. 

På Tele2 tar man upp att för att ge en like så krävs det en viss nivå av 

engagemang och de säger att en delning är det finaste du som organisationer kan få i 

engagemangsskala för att du då måste associera dig med företaget på en väldigt hög nivå. 

Det kan också vara åt det andra hållet att det är på grund av negativt engagemang, vilket 

är väldigt volatilt enligt Carra och kan lätt mätas fel. Han tar också upp att kommentarer 

är ett sätt att se att någon har läst och brytt sig om vad du har lagt upp, men att om någon 

skriver om helt andra saker som har med kundservice att göra så är det svårt att veta ifall 

man ska tolka det som engagemang. Det är lätt att dra igång diskussioner om saker som 

folk har olika åsikter om, men han frågar sig själv vad det har för nytta för dem att göra 

det. Han är också inne på att antal likes inte behöver vara ett positivt mått eftersom vid en 
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kris eller problem med deras tjänst så ökar antalet likes eftersom folk vill hålla sig 

uppdaterade. 
 

Likea oss på Facebook så får du information löpande, det är såhär, vad händer när vi har en 

krissituation, till exempel när vi hade ett stort nätfel i februari, vårt antal likes på Facebook, 

alltså på likes till vårt varumärkessida, det gick upp såhär. Men det var ju inte glada kunder, 

sannolikt var det kunder som hade det ganska besvärligt. – Oliver Carra 

 

Här ser vi återigen tecken på att man vill nå ut med vissa budskap och sätta agendan kring 

dem och att det upplevs som svårt när kunderna vill sätta agendan. 

På DDB pratar man också som engagemang som något mätbart, men till skillnad 

från Carra så tycker dem att en like alltid indikerar något positivt, till skillnad från en 

kommentar kan innebära både positivt eller negativt engagemang och att man måste själv 

läsa och bedöma från fall till fall för att få en uppfattning. 

Hammarlund på Friskis & Svettis Stockholm tar upp att engagemang är när man 

tycker att det är kul att interagera med företaget och kan tänka sig att rekommendera det 

till andra. 

Innehållet i ett inlägg är det som skapar engagemang, säger både Rapp på 3 och 

Hellström och Berggren på DDB. Åhléns i samma tankebanor och pratar om relevans och 

att man skapar saker som tilltalar eller inte tilltalar. Flink menar att utan relevans så blir 

det insignifikant. Även Ring på Akademibokhandeln säger att relevans är nyckelordet när 

det kommer till att skapa engagemang. 

Känslor är många respondenter inne på, Gunnarsson på Ving tar upp att 

engagemang kommer ifrån positiva minnen. Carra på Tele2 säger också att det är känslor 

engagemanget grundar sig i. Även Hammarlund tycker att känslor spelar in och nämner 

specifikt att gillar man någonting så blir man engagerad. På Volvo tycker man att 

innehållet ska handla om det kunderna intresserar sig för och att man måste leva upp till 

anledningen till att kunderna följer deras konton och leverera sådant som de gillar att se. 

Nilsson tror att engagemangen redan finns i vår kultur och hon har även 

möjligheten att jämföra med kedjans bolag i andra länder och se att det inte alls är samma 

engagemang där. 
 

Så tror jag att vi växer upp med ett sådant engagemang, och en kritiskt syn, att gärna ställa 

en följdfråga och att ställa frågor över huvud taget och få svar.  

 –Claudia Nilsson 

 



  
 

 46 

Engagemang leder till spridning enligt många av de organisationer vi har pratat med. 
 

Ju fler som blir engagerade i ett inlägg ju fler ser det. Och då når vi ut till fler så det är ju 

positivt. Man vill ju ha ett så högt engagemang som möjligt och det är ju även ett kvitto på att 

det man har lagt ut var relevant och kul och togs emot på ett bra sätt. 

 – Bryan Rapp 

 

DDB pratar om att det fungerar som gratis marknadsföring när folk gillar och det sprids 

till deras vänner. De nämner också att Facebooks algoritm gynnar engagerande innehåll 

och att de då inte behöver betala lika mycket ifall de vill sprida det till folk som inte 

redan gillar deras sida. Även Volvo är inne på detta, att Facebooks algoritmer gynnar 

engagerande innehåll, och att kvantiteten av likes, delningar och kommentarer fortfarande 

spelar stor roll för att få spridning. 
 

Men om jag gör något riktigt bra som något av mina fans gillar så, och de likear och 

kommenterar det eller till och med delar inlägget då får man en massa bonus-spridning. Och 

i pengar så sparar vi kanske 1 kr per person som delade eller som likeade det. – Rickard 

Berggren 

 

Petersson Hagblom fortsätter dock med att engagemang kan leda till att man tycker bättre 

om varumärket, blir mer benägen att köpa deras vara, eller att man försvarar varumärket i 

en diskussion. På Specsavers anser man att engagemang gör så att kunderna påverkar 

företagsverksamheten och att kunderna kan ge kritik och återkoppling som företaget kan 

utvecklas av. 

På Friskis & Svettis Stockholm, Akademibokhandeln och Åhléns tycker man att 

engagemang kan leda till att kunder blir mer benägna att välja deras varumärke och har 

det “top of mind”. Hammarlund tar upp att konkurrensen är hård i gymbranchen och att 

där kan engagemang vara en fördel. Även på Ving tycker man att engagemang leder till 

relation och lojalitet. Vesterlund påpekar att det är viktigt att bygga lojalitet för 

konkurrensens skull, och att lojalitet är svårt att bygga på bra priser utan att det snarare 

kommer från engagemang. 
 

Jag tror att det kan leda till att Åhléns blir top of mind att man faktiskt går till Åhléns när 

man vill handla någonting och att man tycker “jag gillar Åhléns” eller man gillar 

varumärket.[...] då är man nog också mer en aktiv kund och att Åhléns känns som ett 

förstahandsval att gå till förhoppningsvis när man behöver någonting som vi säljer. – Karin 

Vesterlund 
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[...] det leder förhoppningsvis till en ökad lojalitet, att man har varumärket top of mind. Jag 

tror om man umgås med varumärket så har man närmare till att tänka på det nästa gång 

man tänker böcker, så det är att man ska tänka att Akademibokhandeln. – Therese Ring 

 

Någon slags relation, förhoppningsvis lojalare kunder eller kunder som kan bli våra 

ambassadörer. Och i slutändan mer lönsamhet och mer försäljning. Fler som vill resa med 

oss.  – Robert Gunnarsson 

 

Tele2 menar att engagemang leder till ett agerande. Carra tar upp att deras produkt är en 

lågintresseprodukt som folk endast vill ska fungera, det är när telenätet inte fungerar som 

de blir kontaktade i regel. Han tar också upp att konkurrensen mellan telecomföretagen är 

väldigt jämn och att det är liten skillnad mellan tjänsterna de erbjuder. Han fortsätter att 

eftersom det är en sådan likhet mellan utbuden så måste man skapa engagemang kring 

varumärket. Han tycker att i allt en organisation gör så måste man skapa engagemang och 

det inte gör något om det delar upp folk i två läger eller att folk tycker att man har fel när 

man är i en bransch som är likgiltig. 
 

[...]jag tror, utan engagerade kunder och inte minst om du agerar på en marknad där 

engagemanget är ganska lågt, det är en konkurrensfördel att skapa ett engagemang kring ett 

varumärke. – Oliver Carra 

 

Sociala medier har gjort det lättare för kunder att kommentera företagets aktiviteter och 

på så sätt har det underlättat för engagemangsskapande menar Rapp på 3. Det är en lägre 

tröskel som gör det lättare att engagera sig, menar Gunnarsson, som är inne på samma 

linje. Engagemanget som kommer via sociala kanaler har gjort att de hela tiden utvecklar 

verksamheten där, säger Flink på Åhléns. Hammarlund på Friskis & Svettis Stockholm 

säger att sociala medier har synliggjort vad som händer i verksamheten och skapar 

delaktighet. 
 

Ja, men jag tror det för man synliggör mer på ett sätt allt som händer i föreningen och alla 

härliga människor, och alla härliga medlemmar och det gör att man känner sig som en del 

utav allting. – Camilla Hammarlund 

 

Enligt Rapp kan andra kunders aktivitet kring deras organisation leda till att fler 

undermedvetet ställer sig mer positiva till företaget. Han menar att det handlar om att 

identifiera sig med andra följare och huruvida man vill förknippas med det. På Volvo 
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pratar man även om vikten utav gruppidentiteten och att man vill tillhöra en grupp och få 

bekräftelse utav det.  Rapp tar även upp att idag så delar man inte inlägg på samma sätt 

och att det är vanligare att man “taggar” folk i kommentarerna istället, men att detta även 

kan ha positiva följder. 
 

Sen har det ju ändrats lite till exempel förr delade man ju inlägg på Facebook i mycket större 

utsträckning. Att man tryckte aktivt på dela knappen och la det på sin vägg. Nu är det mer att 

som på insta att man skriver sin kompis användarnamn i kommentarerna så kommer den att 

se att man är taggad. Sen är man lite mer försiktig av vad man delar på sin vägg. [...] Man 

pin pointar ju en kompis som kan ha nytta utav det inlägget istället för att skjuta brett. – 

Bryan Rapp 

 

Hammarlund menar att deras identitet på sociala medier påverkas både av vad de säger 

och vad deras kunder kommenterar, men att de har turen att inte få så mycket negativ 

kritik utan mest “glada hejjarop”. 

Både på Åhléns och på Ving tror de att kunder blir öppna för att prova saker när de får 

personliga tips av vänner. De är också inne på fenomenet med att man taggar vänner i 

kommentarer på inlägg och att det gör så att fler följer dem, eftersom att källorna blir 

trovärdigare. Båda pratar också om att det är precis som att bli rekommenderad av en vän vid 

fikabordet och att det är stark marknadsföring. 
 

Och så är det väl om en kompis tipsar någonting utanför sociala medier. Det är som om jag 

skulle säga till dig att “den här glassen var jätte god”. Då kanske du köper den istället för en 

annan glass. – Karin Vesterlund 

 

Även DDB pratar om detta och att det kan påverka ifall inläggen de skriver kommer till 

folk via deras vänner eller genom att de är sponsrade. 
 

Om den dyker upp i min Facebook-feed för att någon har varit engagerad i den eller 

kommenterat då känner jag att den inte är lika påträngande som att det står att det är ett 

sponsrat inlägg, det här blir du tvungen att se. Det är som att det är något slags seal of 

approval om någon faktiskt har likeat, kommenterat eller delat den. Man är lite mindre 

fientligt inställd om den har kommit till en på den vägen. – Rickard Berggren 

 

Även här kan vi se att företagen ser nätverksaspekten av sociala medier som en fördel när 

det kommer att få ut ett budskap, att man använder kompisars och vänners 

rekommendationer och ”goda namn” för att göra buskapet lättillgängligare. 
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Hos 3 så säger Rapp att inläggen och dess innehåll skapar engagemang, att det är 

innehåll som folk gillar. Att ställa frågor är ett “tricks” enligt honom, men han tycker inte 

om när man uppmanar till att dela, kommentera eller gilla, utan menar att det ska komma 

naturligt när kunderna tycker innehållet är bra. 

Vesterlund på Åhléns tycker också att det är innehållet som skapar engagemang, 

att det är kundorienterat och bygger på det innehåll de tror att kunderna gillar och som är 

relevant för kunderna. Att intressant innehåll är viktigt är något som de flesta deltagarna 

kan skiva under på. På Ving säger man att det är viktigt att öppna upp för dialog och 

uppmuntra följare att vara delaktiga i innehållsskapandet. Nilsson är också inne på att 

innehållet måste vara rätt, för att skapa fler associationer till varumärket. Även Ring på 

Akademibokhandeln tycker att innehållet måste vara relevant, sedan tycker de att 

tävlingar är ett bra sätt att engagera på, vilket andra organisationer också har nämnt. 

På de flesta av organisationerna menar man att de inte längre kan skicka ut 

klassiska reklambudskap. Berggren på DDB säger att ingen kommer tolerera att få inlägg 

som försöker sälja på samma sätt som en printannons, på Facebook vill man istället se 

vad ens vänner gör och att man som organisationer därmed måste ha ett annat 

tillvägagångssätt som är mer engagerande. 

Friskis & Svettis Stockholm försöker göra innehållet på sociala medier utifrån 

situationer folk kan känna igen sig i. Hammarlund säger också att det som fungerar för att 

skapa engagemang är att lyfta fram människorna som är aktiva inom verksamheten, både 

ledare och kunder. 
 

När man visar situationer som personer känner igen sig i eller har varit med i den typen av 

pass så blir man engagerad och vill berätta för alla andra hur bra den ledaren var eller hur 

kul det passet var, och då sprider det sig. Man taggar sina kompisar att ”nästa gång måste 

du hänga med på det här”. Det blir en bra spiral av det. – Camilla Hammarlund 

 

Sammanfattningsvis är engagemang i grunden mätbart i kommentarer, likes eller 

delningar. Det är innehållet i ett inlägg som skapar engagemang och där är det känslorna 

som spelar stor roll. Engagemang leder till spridning och gratis marknadsföring. Det leder 

också till att kunderna blir mer lojala och varumärket blir “top of mind”. Sociala medier 

gör det lättare att engagera sig och vänners engagemang gör det lättare för presumtiva 

kunder att ta till sig organisationens budskap. Man skapar engagemang genom intressant 

innehåll. Ett tips är att ställa frågor, skapa tävlingar eller att lyfta fram människor inom 

verksamheten. 
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Enligt Dave Evans trappa finns det fyra steg för att skapa engagemang på sociala 

medier. Resultatet visar att organisationer inte lägger vikt vid de två övre stegen för att 

skapa engagemang, det vill säga skapande och samarbete. (Evans & McKee, 2010, s.16-

20) Empirin kan även kopplas till Shannon och Weavers kommunikationsmodell då vi ser 

att det är viktigt för organisationer att få ut sitt budskap och att det inte handlar så mycket 

om en öppen dialog som de uttrycker. (Solomon, 2009, s.315-316) 
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7 Sammanfattning och diskussion  
I detta avslutande avsnitt fördjupas analysen i tidigare delar i form av en diskussion. 

Inledningsvis resonerar vi kring generella drag i empirin och prövar teorierna. Detta 

leds sedan till en slutdiskussion där vi ämnar besvara frågeställningarna och slutligen ge 

förslag till vidare forskning.  

 
7.1 Kanalernas verklighet 

Det empiriska materialet från den netnografiska observationen och från intervjuerna visar 

att Facebook är den kanalen som är störst. Det är på Facebook som organisationerna har 

flest följare och uppvisar mest aktivitet. Under observationen kunde vi se att vissa 

organisationer hade större variation i hur man publicerar innehåll på olika sociala kanaler, 

till skillnad från andra organisationer som hade mycket dubbelpublicering. I intervjuerna 

fick vi fram ungefär samma resultat men även att majoriteten strävar efter att anpassa 

innehållet efter de olika kanalernas möjligheter. 

Vi såg stor skillnad i resultatet mellan förstudien och huvudstudien när det gäller 

dialogen som hålls på sociala medier, under intervjuerna uttryckte organisationerna att 

aktiviteten är hög mellan organisationer och kund medan vi i observationen hade svårt att 

se en dialog i kommentarer liknande hos alla organisationer. Detta kan bero på att 

dialogen sker på andra sätt på sociala medier, till exempel i privata meddelanden, men 

bland det offentliga materialet hade många organisationer låg aktivitet. 

Likaså sa till exempel Gunnarsson på Ving att man uppmanar kunder att vara med 

i innehållskapandet och i de fall detta görs så är det fortfarande företagen som bestämmer 

ämnet och vilket innehåll som är relevant. Det är alltså inte helt öppet för kunderna att 

sätta agendan och tillföra innehållet. 
 

7.2 Sända ut budskap som sätter dialogen 

Sociala medier används enligt organisationerna för att skapa dialog som ska leda till en 

relation och därmed en starkare koppling för kunderna till varumärket. 

I vår studie kan vi se att nästan alla organisationer menar att kommunikationen 

sker på kundernas villkor, om kunderna vill ha kundservice på Facebook så ska de få det, 

annars förlorar de den här relationen. De menar att när de svarar på kundernas frågor och 

uttryck för missnöje så har de inget annat val än att inte svara och att kunderna har 

makten att sprida budskapen vidare. Vi kan dock se att det är en dikotomi mellan 
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organisationens vilja att föra ut budskap och innehåll om organisationen och få massan att 

tala om detta så att det når många och kundernas vilja att prata om personliga 

problem/upplevelser/tankar om organisationen. Organisationerna vill engagera kunderna 

kring innehållet de skapar och sänder ut och kunderna vill ha kundservice. Det finns en 

stor möjlighet för organisationerna att finnas på sociala medier enbart på kundernas 

villkor, men organisationerna har fortfarande svårt att släppa kontrollen och inte styra 

samtalet. Organisationerna har fortfarande ett stort säljfokus och använder då sociala 

medier som ett verktyg för att få inblick i kundernas önskningar, behov, attityder och 

viljor för att sedan kunna anpassa sina budskap efter detta för att för att kunna övertala 

dem lättare. Om man tittar på Excellensmodellen (Dozier m.fl. 1995:48) så är det en 

symmetrisk tvåvägskommunikation som är eftersträvansvärt, vilket vi uppfattat som att 

många organisationer ser sin kommunikation på sociala medier som. De uppfattar 

dialogen på sociala medier där kunden är den som har möjlighet att ge återkoppling på 

kundens villkor i och med att de kan ställa sina frågor var de vill och kräva svar från 

organisationen. Den här makten kunden har fått ses nästan som ett störningsmoment 

eftersom kunderna då inte pratar om det som organisationerna vill att de ska prata om. 

Vissa av organisationerna uttryckte att de har olika syften med olika kanaler och när 

kunderna vill ha kundservice om personliga problem så är detta något som måste hanteras 

snarare än något man anpassar sin kommunikation efter. Vi tycker däremot att den 

asymmetriska tvåvägskommunikationen stämmer bättre överens med hur 

organisationerna arbetar med sociala medier än Excellensmodellen. Organisationerna är 

fortfarande fast vid tankesättet att de är ansvariga över att sända ut budskap och innehåll 

som ska sätta agendan, istället för att ta vara på sociala mediers möjlighet att låta 

kunderna sätta agendan fullt ut och anpassa sig efter kundernas personliga behov.   

Vi drar även slutsatsen att organisationerna fortfarande tänker på kommunikation 

enligt Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Solomon, 2009) och inte som i den 

nya interaktiva kommunikationsmodellen där alla parter är med och bidrar till innehållet 

på ett jämbördigt sätt, och att alla parter har samma roll. Organisationerna agerar utifrån 

att det är de som är huvudavsändaren och att publiken sedan ska mottaga detta och sprida 

det vidare till fler så att budskapet får större spridning. Sen är kanske inte budskapet 

utformat som ett klassiskt reklambudskap, utan anpassat efter sociala medier. Man ser 

fortfarande publiken som en målgrupp som ska lyssna till budskapet och sedan komma 

med återkoppling, snarare än jämbördiga dialogmedlemmar. 
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7.3 Missnöjets makt 

Studien visar på att organisationerna ser på kundrelationens början främst efter att ett köp 

är genomfört. Relationer är viktiga för organisationerna eftersom det leder till att 

kunderna blir lojala och organisationen blir “top of mind” och därför väljer att återkomma 

till dem framför konkurrenterna. Nilsson på Specsavers tar upp att det är mer ekonomiskt 

att arbeta med att vårda de kundrelationer man har än att försöka fånga in nya. Fokus i 

sociala medier handlar ofta om att åtgärda när kunder känner missnöje gentemot 

organisationen eftersom kunderna har en stor makt där. Kunderna kan sprida budskap 

mycket lättare genom sociala nätverk och få uppmärksamhet från fler människor. Därför 

jobbar många organisationer med att motverka missnöjet så gott som möjligt. 

Intressentteorin visar att det har skett ett skifte från att man tittar på aktieägarnas 

intressen till intressenternas intressen. Falkheimer och Heide säger som tidigare sagt att 

de intressenter som har mest makt i förhållande till organisationen och det är det man 

fokuserar speciellt på (2014). Utifrån studiens resultat kan vi ju se att sociala medier ger 

kunderna en makt gentemot företaget och att man därför fokuserar på 

kundtillfredsställelsen. Det stämmer också överens med att man använder 

omvärldsanalyser för att kunna förstå sina intressenter bättre och därmed anpassa sina 

tillvägagångsätt för att öka försäljning (Falkheimer & Heide, 2011), vi kan alltså se detta 

i organisationernas sätt att arbeta med sociala medier. Kunden säger det den vill säga och 

organisationen svarar eftersom makten ligger hos kunden, organisationen lär sig också att 

utforma budskapen efter respons eller ickerespons från kunderna. 
 

7.4 Engagemang – organisationens lärdom 
 
Engagemang och relationer går hand i hand, det ena föder det andra är något vi anser 

efter att ha utfört vår forskning. Kunden måste först och främst ha ett viss nivå av 

engagemang för att påbörja relationen till varumärket när sedan relationen utvecklas så 

fördjupas engagemanget och därefter stärks relationen ännu mer. 

I grunden har alla organisationer i vår studie en syn på engagemang i sociala 

medier som något mätbart, alltså likes, kommentarer och delningar. Detta kan inkludera 

både positivt och negativt engagemang. Man ser också att det viktigaste med engagemang 

är att det ger spridning på sociala medier så att det når fler människor. Detta ställer vi oss 

kritiska till eftersom man endast ser engagemanget i siffror och hur det hjälper budskapet 

att spridas. Vissa organisationer lade dock till att man måste se hur engagemanget 
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uttrycker sig och se vad som kan utläsas från det och vad man kan lära sig. Samtliga 

organisationer är som tidigare nämnt inne på att engagemang är något som uttrycker sig i 

likes, kommentarer och delningar och om vi jämför det med Evans trappa för 

engagemang (Evans & McKee, 2010) så är detta på det andra steget i trappan, 

kuratering,  som innehåll blir värdefullt för andra (Ibid.). Det första steget, konsumtion 

(Ibid.), ses som mindre viktigt, men tas ändå upp under intervjuerna, dock inte som en 

engagemangsform. De två högre stegen, skapande och samarbete, då man lägger upp en 

bild eller när medlemmar samarbetar för att skapa innehåll (Ibid.) kommer i skymundan 

och tas inte tillvara på. Detta innebär att man inte använder kundernas möjlighet att bidra 

med användargenererat innehåll fullt ut och därigenom skapa en maximal nivå av 

engagemang enligt Evans trappa (Evans & McKee, 2010). Det är, återigen, som med 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Solomon, 2009) att de vill sända ut ett 

budskap och endast använda engagemanget som verktyg för att sprida budskapet längre. 

Vår forskning visar även på att organisationerna anser att det är innehållet de 

lägger upp som är engagemangsskapande och att innehållet måste bygga på känslor, 

relevans och intresse. Organisationerna lär sig av kunderna vad de tycker är intressant 

och relevant, i enlighet med asymmetrisk tvåvägskommunikation, sedan utformar de 

budskapen efter lärdomarna (Grunig, Grunig & Dozier, 2002). Detta följer dessutom 

intressentteorin i den mening att man är mån om att tillfredsställa intressentgruppen för 

att skapa maximal avkastning och lära sig hur man ska göra detta utifrån intressenterna 

själva (Falkheimer & Heide, 2011). 

Organisationerna i vår studie tycker generellt att sociala medier gör det lättare för 

kunderna att engagera sig. Den fördel vi ser är att kunder kommer i kontakt med 

organisationer på ett sätt som är naturligt för kunden och som främst används för kundens 

sociala ändamål. Studien visar därför att det är bra för organisationen att finnas i detta 

sammanhang för att kunden får en annan relation till varumärket och stöter på det i sin 

vardag oftare. 
 

7.5 Slutdiskussion 

Efter att ha genomförtvår analys så kan vi svara på vår huvudfråga som är Hur 

kommunicerar de organisationer som är aktuella in denna studie på sociala medier för 

att bygga kundengagemang och kundrelationer? Det studien visar är att organisationer 

skapar innehåll som de vill få ut men anpassar utformningen efter kunders villkor för att 

bygga kundengagemang och kundrelationer på sociala medier.   
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Studiens första underfråga, Hur kommunicerar dessa organisationer med kunder 

via sociala medier i praktiken? Frågan besvaras då vi har noterat en skillnad i vad 

respondenterna säger att de gör för att skapa engagemang på sociala medier och hur de i 

verkligheten agerar. Organisationerna menar att det finns en dialog till större utsträckning 

än vad resultatet visar och att detta sker på kundernas villkor. Dock ser vi snarare att 

organisationerna vill kommunicera ut ett budskap och sätta agendan för ett samtal men att 

de samtidigt måste ta hänsyn till kundernas intressen för att ens uppnå Evans första 

trappsteg konsumtion (Evans & McKee, 2010). Det är dessa intressen som måste 

representeras i innehållet för att skapa ett engagemang, som sedan skapar en god relation 

och en lojalitet till varumärket. Lojaliteten är viktig för att det gör så att kunderna väljer 

företaget igen framför andra leverantörer. 

Studiens andra underfråga är Hur ser man på sociala medier som externt 

kommunikationsverktyg för att skapa engagemang? Resultatet visar att organisationerna i 

studien ser sociala medier som ett viktigt externt kommunikationsverktyg. Detta för att 

det ger organisationerna information om kunder vilket möjliggör för dem att skapa 

engagemang genom intressant innehåll. Man kan lära sig hur kunderna vill bli 

kommunicerade med/till för att de ska ta till sig, sprida och diskutera ett budskap. Man 

ser också kundservicen som en viktig aspekt, eftersom man kan förebygga att missnöjda 

kunder sprider negativt engagemang om organisationen på sociala medier. Detta på grund 

av den makt som kunden har i det avseendet genom kundernas möjlighet att skapa få stor 

spridning. 

Den sista underfrågan är Vilket värde har engagemang på sociala medier och 

vilka följder kan det få? I första hand har engagemang ett värde på sociala medier genom 

förmågan att sprida organisationens budskap. Ju större engagemang, alltså likes, 

delningar och kommentarer, desto fler kommer se budskapet eftersom Webb 2.0-sajters 

sortering baseras på detta. Dessutom kan engagemanget ge återkoppling till hur 

organisationen ska bete sig eller arbeta för att förstå sina intressenter och kunna skapa 

vidare engagemang. 

I andra hand leder engagemang till relationer och lojalitet, visar vår undersökning. 

Detta är enligt organisationerna en konkurrensfördel. 

Slutligen visar vår studie att många organisationer vill jobba mer med sociala 

medier, och att de inte använder det till dess fulla potential. Dock läggs inte tillräckliga 

resurser på detta och det finns en önskan om att jobba mer aktivt med det. Ring på 

Akademibokhandeln tog upp att användargenererat innehåll från kunder är något som 
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man helst skulle vilja jobba mer med, men att det är upp till kunderna att dela med sig av 

detta. Vi kan se att det är svårt för organisationerna att tävla om uppmärksamhet från allt 

annat innehåll som finns på sociala medier, nätet och andra kanaler. Om man tittar på 

Evans två högsta trappsteg skapande och samarbete och inkorporerar användarnas 

innehåll mer på organisationens sociala mediekonton skulle detta bidra bidra till att göra 

innehållet än mer engagerande. Likaså se till den interaktiva kommunikationsmodellen 

och excellensmodellen och skapa en plattform med symmetrisk tvåvägskommunikation 

där organisationen och publiken är jämlika dialogmedlemmar. 

 

7.6 Vidare forskning 

Vår forskning har redovisat hur ett antal svenska organisationer arbetar med, agerar på 

och ser på sociala medier för att bygga engagemang och relationer. Ett förslag till vidare 

forskning är att göra en kvalitativ undersökning på kundernas syn på detta och hur det 

överensstämmer eller inte med organisationens syn. Förhoppningen är att detta bidrag till 

forskningsfältet möjliggör och inspirerar till att vidare forska kring sociala mediers 

inverkan på kommunikationen mellan kunder och organisationer. 
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 I 

Bilagor 
 
Bilaga A 
Intervjumall 

Berätta om c-uppsatsen. 

Berätta om din roll på företaget och din koppling till sociala medier? 

 

Sociala medier / Web 2.0  

Hur definierar ni/du sociala medier?  

Berätta hur ni jobbar med sociala medier? Och varför finns ni där? 

Vad är skillnaden mellan extern och intern kommunikation?  

Har sociala medier påverkat gränsen mellan intern och extern kommunikation?  

Vad ser ni som är värdefullt med sociala medier?  (fördelar) 

Vad ser ni för utmaningar och komplikationer med sociala medier?  (nackdelar) 

Berätta om hur sociala medier har förändrat kommunikationen med era kunder? 

Hur viktigt är extern kommunikation via sociala medier för ert organisationer? 

Hur ser ni på kundernas möjlighet att ge återkoppling till era företagsaktiviter? 

Vad är målet med erat arbete på sociala medier?  

• Föra en dialog eller sända ut marknadsföring? 

Tycker du att ni anväder sociala medier till dess fulla potential?  

Skiljer ert arbetssätt för de olika kanalerna?  

Hur mycket arbete läggs på sociala medier?  

Hur ser processen ut fram till ett publicerat inlägg? 

 

CRM  

Vad innebär en kundrelation för er?  

Hur viktig är en kundrelation för er?  

Berätta om hur sociala medier påverkat era kundrelationer? 

Berätta hur kommunikationen går till mellan er och era kunder på sociala medier? (På vems 

villkår) 

Vilka möjligheter/svårigheter finns det att skapa kundrelationer via sociala medier?  

Vad är skillnaden mellan era kanaler? (för att skapa relationer) 

Hur vill ni att era kunder ska se på er i sociala medier?  

Hur tror du/ni att de faktiskt ser på er? 

Hur påverkar återkopplingen ni får från era kunder företagsverksamheten?  (tips, kritik 

m.m.) 



  
 

 II 

 

Engagemang/Delaktighet 

Vad är kundengagemang för er?  Ge exempel. 

Vad kommer engagemang ifrån? 

Vad leder engagemang till? 

På vilket sätt spelar engagemang roll för ert organisationer?  

Påverkar sociala medier kundengagemang?  

Hur påverkar era kunders engagemang i hur de interagerar med er på sociala medier er 

företagsidentitet? (kunder blir som företagsambassadörer idag) 

Hur skapar ni kundengagemang via sociala medier?  
 

Är det något du vill tillägga? 

Avslutningsvis; berätta om din bästa upplevelse om sociala medier? 

 

Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 III 

Bilaga B 
 

Fårgor netnografisk observation 

Antal följare? 

Antal inlägg? 

Innehåll: bild, copy 

Rikt med kommentarer? Delningar? Likes? Retweets? 

Hur svarar företaget? Eller inte svarar? 

Ton i copy 

Ton i bild 

Innehåll (vad är det företaget “spelar” på? Känslor.) 

• ex. Humor, Mode, Film/tv, Aktuella händelser/högtider, Skapa buzz kring 

drömscenarion, Event 

Hashtags, taggningar, länkningar 

Övriga observationer 

Jämför företagets olika sociala medie konton 
  



  
 

 IV 

Bilaga C  
Modeller 

 
Figur 1 – Excellens modellen 

Reproduktion av originalmodell, se Larsson 2002 

 

 
Figur 2 – Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

Reproduktion av originalmodell, se Solomon 2009 

 

 



  
 

 V 

Figur 3 – Interaktiva kommunikationsmodellen  

Reproduktion av originalmodell, se Solomon 2009 

 

 
Figur 4 – Ledningens syn av en organisation 

Reproduktion av originalmodell, se Freeman 2010 

 
Figur 5 – Intressentmodellen - visar intern och extern förändring 



  
 

 VI 

Reproduktion av originalmodell, se Freeman 2010 

 

 

 
Figur 6  – Dave  trappa 

Reproduktion av originalmodell se Evans & McKee 2010 



  
 

 

 


