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Abstrakt 
Aldrig tidigare har företag haft lika goda möjligheter till kommunikation gentemot sin 
kundbas som idag, vilket är ett resultat av internets tillväxt och skapandet av sociala 
medier. Facebook som är det största sociala mediet sett till antal användare har en styrka 
i att ge både företag och privatpersoner breda användarmöjligheter. Med hjälp av 
sociala medier kan företag gratis skapa ett konto och börja marknadsföra sig själva samt 
skapa och underhålla kundrelationer på en plattform som många privatpersoner dagligen 
använder. Det finns många studier som visar på stora positiva möjligheter för företag av 
alla storlekar vid användande av sociala medier för att skapa och underhålla 
kundrelationer. Den här studien behöver därmed inte fokusera på faktumet om företag 
borde utnyttja Facebook för byggandet och förstärkandet av sina kundrelationer, utan 
snarare hur detta kan göras inom området små detaljhandelsföretag. Syftet för studien 
att är att kunna beskriva hur företag inom detaljhandel kan använda sig av sociala 
medier för att skapa och underhålla kundrelationer. Frågeställningen vi valt att besvara 
är: Hur kan detaljhandelsföretag skapa och underhålla kundrelationer genom Facebook? 
 
Vi har använt oss av ett abduktivt förhållningssätt baserat på en hermeneutisk 
ståndpunkt. För att samla in information om hur detaljhandelsföretag använder sig av 
Facebook för att skapa och underhålla kundrelationer har vi genomfört 
semistrukturerade intervjuer med tre företag utvalda genom bekvämlighetsurval. 
 
Studien kom fram till att engagemang och undansatt tid för sociala medier är sällsynt 
för små företag inom detaljhandeln. Istället är det en redan existerande position som har 
Facebooksidan som ansvar vid sidan av sina huvudsysslor. Vi kom fram till att de fyra 
delarna engagemang, tid, strategi/målsättning och interaktion med kund lägger grunden 
för en framgångsrik kundrelationshantering via Facebook. 
 
Inom framtida forskning rekommenderar vi ett fokus på redan framgångsrika små 
detaljhandelsföretag och undersöka vad denna framgång beror på genom att titta på 
strategier och mätmetoder som dessa företag använder och hur dessa kombinerar 
engagemang, tid och interaktionsproblematiken som existerar idag.  
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Förord 
Vårt intresse av sociala medier och företagsutveckling låg till grund för följande studie, 
att få chansen att utforska och förklara den teoretiska terrängen kring hur 
företagsvärlden kan utvecklas samtidigt som den nya tekniken gör det. Sociala medier, 
och världens nuvarande största sett till antalet användare Facebook, har på bara några år 
blivit en viktig del av varje människas liv. Via Facebook kan framförallt privatpersoner 
lättare skapa och hålla kontakt med bland annat familjen, vänner, arbetskamrater och 
företag som de tycker om. Från företagen sida är relationsskapande och underhåll 
centralt för deras digitala engagemang, eftersom de då skapar tillgänglighet på 
privatpersonernas ”hemmaplan”. Det finns många möjligheter med sociala medier för 
att förbättra sina kundrelationer och det är just de vi vill utforska och beskriva. Orsaken 
till att detaljhandeln är företagstypen vi har valt att fokusera på är att deras kundbas är 
främst privatpersoner, jämfört med kundförhållanden inom olika industrier. Vi hoppas 
att ni lär er något efter att ha tagit del av vår studie och att även ni får en större 
förståelse och kunskap om detta teoretiska område under utveckling. 

Tack 
Vi vill börja med att tillägna ett tack till de företag och organisationer som tagit sig tid 
att ställa upp på intervjuer och därmed hjälpt oss med det empiriska underlag som 
krävdes för en lyckad undersökning. 

Vi vill rikta ett stort tack vår handledare Henrietta Nilson som gett oss vägledning 
genom processens gång och för hennes stöd. 

Vi vill sist, men inte minst, tacka våra opponenter och examinator Frederic Bill för den 
feedback och hjälp vi fått under våra seminarium.  

_________________________     _________________________ 

            Fanny Willgård  Max Thunberg 
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1.0 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Samhället och dess företagsklimat är något som ständigt förändras, och för att företag 
ska kunna följa med i den teknologiska utvecklingen måste både de och hur de använder 
tekniken uppdateras (Heide, et al., 2012). Carlsson (2012) påstår att företag aldrig 
tidigare har haft lika goda möjligheter till dialog och kommunikation med sin kundbas, 
något som fört med sig att den nya kommunikationsteknologin och internets tillväxt har 
gjort sociala medier till ett väsentligt kommunikationsverktyg för företag av alla 
storlekar (Heide, et al., 2012). Med hjälp av sociala medier, som enligt Kaplan och 
Haenlein (2010) kan definieras som online kommunikationsverktyg eller en applikation 
på internet som stimulerar åsiktsspridande och ger användarna möjlighet till produktion 
och spridning av material, kan privatpersoner och företag enkelt marknadsföra sig själva 
och även skapa och underhålla relationer. Men för företag är det fortfarande en relativt 
ny plattform att verka på enligt Heide, et al. (2012). 
 
Det finns många olika sociala medier för företag och privatpersoner att verka på. Dock 
är den allra största sett till antalet användare Facebook (Rigglöv, u.å.), vars största 
tillgång enligt Alavi (2016) är hur både företag och privatpersoner ges breda 
användarmöjligheter på plattformen, något som författaren kopplar till Facebooks 
globala avtryck och tillväxt. Oavsett om du har ett multinationellt företag med flera 
tusen anställda eller ett enmansföretag så ger Facebook företag förutsättningar att gratis 
skapa en företagssida och interagera med privatpersoner för att bland annat stärka och 
bygga kundrelationer.  
 
I juli 2015 rapporterade Svenska Dagbladet att antalet användare av Facebook som 
loggar in en gång i månaden är mer än 1,49 miljarder. Detta är en motsvarighet på 
ungefär hälften av alla världens internetanvändare. Dock är de som använder Facebook 
varje dag ungefär 65 % av samtliga användare. 
 
1.2  Problemdiskussion 
I och med den användarbas som sociala medier besitter försöker företag utnyttja de 
möjligheter som finns för att skapa affärer och vinster (Kaplan & Haenlein, 2010). Det 
svåra med att använda sociala medier för att förstärka kundrelationer är att veta de 
effekter som företagens ansträngningar ger. Trots detta finns det forskning av 
exempelvis Maecker, et al. (2016) som visar många positiva effekter gällande företags 
användande av sociala medier för att förstärka sina relationer gentemot kund. Samtidigt 
som Ahn, et al. (2014), som undersökt kundrelationer inom detaljhandeln, anser att den 
traditionella och formella kundrelationen som företag tidigare strävat mot, borde bytas 
ut mot något de kallar ”friendship”, vilket innebär en närmare och mer informell 
relation. 
 
Trots att en värld av sociala medier genererar nya förutsättningar för etablerade företag 
att skapa en relation till användarna där deras kundbaser aktivt kan rekommendera och 
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sprida positiva upplevelser av företagen, innebär det också en osäker värld eftersom 
innehållet och det som sprids är användarbestämt. Det för med sig att företag inte har 
någon direkt kontroll över den information som sprids om företaget och hur användare 
interagerar med dess innehåll. Att 50 % av användarna på Facebook ger företag kritik 
minst en gång per månad är skrämmande siffror för företagsledningar eftersom kritiken 
är offentlig (Maecker, et al, 2016). 

Detta i sig tvingar företagen att vara mer ärliga i sin externa kommunikation alternativt 
bli bättre på att undanhålla information. Det sistnämnda kan dock vara förödande för ett 
företag om kundernas tillit och relation till företaget sätts på spel menar Kaplan och 
Haenlein (2010). 

Som Maecker, et al. (2016) nämner finns det även stora positiva effekter från 
användandet av sociala medier. En av dessa är möjligheten för företag att kunna delta i 
direkta konversationer med kunder i realtid, vilket kan vara väldigt tids- och 
kostnadseffektivt jämfört med traditionella kommunikationsverktyg likt tv-reklam eller 
direktreklam. Detta gör det intressant för stora så väl som små företag att få en bättre 
relation och kontakt med sin kundbas till en lägre kostnad. Framförallt för småföretag 
som kanske inte har resurser nog att marknadsföra sig via annonser, tv-reklam eller 
dylikt. Lundén och Svensson (2011) menar att det är väldigt viktigt för företag att 
utnyttja de möjligheter som Facebook genererar och baserat på studien av Rapp, et al. 
(2013) interagerar ungefär hälften av alla online-shoppare med detaljhandelsföretag via 
sociala medier. Det är något som företagen försöker hitta sätt att dra nytta av för att 
stärka sina kundrelationer och slutligen öka sina intäkter.  
 

Slutligen, kan en frekvent och kontinuerlig kommunikation med kunder vara nyckeln 
till starka kundrelationer (Ahn, et al., 2014) och med tanke på hur många nuvarande och 
potentiella kunder som dagligen använder Facebook är frågan inte om, utan hur, företag 
inom detaljhandeln kan använda sig av Facebook för att stärka och skapa nya 
kundrelationer. 

 

1.3 Frågeställning 

• Hur kan detaljhandelsföretag skapa och underhålla kundrelationer genom 
Facebook? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur företag inom detaljhandeln kan skapa och 
underhålla kundrelationer via sociala medier. 
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2.0 Metod 
2.1 Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningsmetoden används för att skapa förståelse för den sociala 
verkligheten, som baseras på hur människor själva tolkar den miljö som ska studeras 
enligt Bryman och Bell (2011). Starrin och Svensson (1994) skriver att det som kan 
upptäckas med kvalitativ forskningsmetod är variationer, strukturer, egenskaper och 
företeelser. Bryman och Bell (2011) menar att metoden utgår från en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt och fokuserar på tolkning och tydning. Metoden använder insamlad 
information för att kunna generera förståelse och insikt kring ett område. Det synsätt 
som fokuserar på förståelse av text och tolkning kallas för hermeneutik. Bryman och 
Bell (2011) menar att idén med hermeneutiken är att forskaren som analyserar en text 
ska få fram meningen med den ur det perspektivet som författaren eller upphovsmannen 
hade. Detta gör att fokus hamnar på den sociala omgivningen som var, och historiska 
sammanhang som fanns, när texten skapades. Hermeneutiken kan ses som en strategi 
för att tolka texter eller även sociala handlingar. Författarna menar också att den 
hermeneutiska strategin rymmer mycket potential. Alvesson och Sköldberg (2005) 
menar att tolkning växer fram med hjälp av nya aspekter. 
 
Vi valde en metod inom kvalitativ forskning eftersom syftet med studien var att kunna 
förklara hur detaljhandelsföretag i specifika fall förhåller sig till skapandet och 
underhållet av kundrelationer via Facebook. Den kvalitativa forskningsmetoden 
användes därmed för att tolka företagens engagemang via sociala medier, vilket gav 
studien möjlighet att utforska företag på djupet och kunna beskriva hur dessa såg på 
sociala medier som verktyg till kundrelationshantering. 
  
2.1.1 Ontologisk frågeställning 
Alvesson och Sköldberg (2005) skriver att ontologi bearbetas bättre vid kvalitativ 
forskning, eftersom det är bättre på att visa olika möjligheter av tolkning. Hur forskare 
ställer sig till de ontologiska frågeställningarna påverkar både de vetenskapliga frågorna 
och hur forskningen kommer att genomföras menar Bryman och Bell (2011). Ontologi 
är frågan gällande om sociala ting och huruvida dessa ska anses vara objektiva enheter 
som för åskådarna besitter en yttre verklighet, alternativt om dessa ting ska anses vara 
konstruktioner som grundar sig på åskådarnas egna uppfattningar. (Bryman och Bell, 
2011).  
 
I den här studien förhöll vi oss till den ontologiska ståndpunkten konstruktionism, vilket 
anser att varje åskådare har sin egen uppfattning kring världen och vad som existerar. 
Detta blev valet på grund av att syftet för studien var att hitta en djupare beskrivning 
kring relationshantering via sociala medier och att vi ansåg att företag har sina egna 
uppfattningar kring ämnet som vi vill studera. 
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2.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är enligt Bryman och Bell (2011) en slags struktur som visar hur 
forskaren kan använda sig av forskningsmetoden och senare analyserar designen datan 
som samlats in. Författarna menar att forskningsdesign ofta blandas ihop med 
forskningsmetod, men att det inte är samma sak. Det finns flera olika 
forskningsdesigner, bland annat fallstudiedesign och tvärsnittsdesign. Bryman och Bell 
(2011) skriver att de forskare som använder sig av tvärsnittsdesign studerar mer än ett 
fall. ”Fall” kan exempelvis vara organisationer, familjer, individer och nationer. Genom 
att studera mer än ett fall, så kommer forskaren att få fram variationer. Enligt författarna 
brukar forskare som använder sig av tvärsnittsdesign studera även fler fall än två, vilket 
stärker variationerna i resultatet och forskaren kan tydligare se skillnader och likheter. 
Vid tvärsnittsdesign sker insamlingen av empiri ungefär vid samma tidpunkt. 
 
Vi valde att använda oss av tvärsnittsdesign eftersom vi intervjuade flera företag för att 
få fram hur var och en ser på att skapa och underhålla kundrelationer via Facebook, och 
även deras egna upplevelser. I och med att vi intervjuade flera företag, fick vi fram 
variationer, och även likheter, som kunde leda till att vi fick en överblick av hur företag 
i praktiken agerar när det kommer till kundrelationer på Facebook. Det hjälpte oss att 
analysera data och lättare se skillnader och likheter samt brister och styrkor i företags 
engagemang. 
 
2.2.1 Forskningsprocess 
Bryman och Bell (2011) menar att det finns en ordningsföljd som beskriver hur den 
kvalitativa forskningsprocessen bör gå till. Processen beskrivs av följande punkter: 
 

1. Generella frågeställningar. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 

3. Insamling av data. 

4. Tolkning av data. 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 

6. Rapport om resultat och slutsatser. 

Dock existerar ingen krav på att datainsamlingen måste komma före teoriinsamling som 
nämns i punkterna ovan. För Bryman och Bell (2011) innebär forskningsprocessen ofta 
prövning av teori under tiden som studien genomförs. Detta stärks även av Alvesson 
och Sköldberg (2005) som beskriver en abduktiv process där forskarna går fram och 
tillbaka mellan teori och data under studiens gång. Något som även den här studien 
anammade med argumentet att en väl genomarbetad teoretisk grund kunde användas vid 
utformningen av intervjufrågorna. Genom att ha teorin aktuell under processens gång 
kunde vi säkerställa att intervjuerna, och den data som samlades in, var relevanta utifrån 
studiens syfte. Detta krävdes också med tanke på att vårt val av intervjumetod var 
semistrukturerade intervjuer. 
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2.3 Urval 
Bryman och Bell (2011) skriver att icke-sannolikhetsurval omfattar flera olika typer av 
urval som inte utgår från sannolikhetsprinciper. Författarna menar att det finns en 
praktik inom icke-sannolikhetsurval som utgörs av att forskaren intervjuar en person 
inom varje organisation eller företag för att få fram information, där respondenten 
exempelvis är en chef. Bekvämlighetsurval är ett av flera icke-sannolikhetsurval där 
respondenterna är de som vid intervjutidpunkten fanns tillgängliga. Problemet med 
bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera resultaten, då forskaren inte kan 
veta att respondenterna representerar den population som de är stickprov för. 
Respondenterna representerar alltså inte alla chefer i helhet, utan endast de som fanns 
tillgängliga vid rätt tidpunkt. Bryman och Bell (2011) menar dock att det finns 
situationer där bekvämlighetsurval är acceptabla. En av dessa situationer är när 
forskaren får chansen att samla in data från respondenter, och den möjligheten är för 
viktig för att missa. Trots att den insamlade datan inte kan generalisera några resultat, så 
kan forskaren ändå se kopplingar eller använda resultatet till kommande forskning. 
Författarna menar att urvalsstrategin är vanlig vid områden som bland annat ekonomi 
och management, där bekvämlighetsurval har en stor roll till skillnad från 
sannolikhetsurval. Detta beror oftast på bristen av tid och resurser. 
 
Vårt val av urval för studien var bekvämlighetsurval eftersom vi tog tillvara på de 
företag som ville ställa upp efter kontakt via mail och telefon. Våra kriterier om att 
företagen ska ha ett aktivt Facebookkonto, befinna sig inom området detaljhandel och 
ha en fysisk butik eller affär gjorde att antalet potentiella respondenter minskade. Någon 
problematik med urvalstypen fanns inte då studien syftade till att fokusera på specifika 
fall för att kunna beskriva hur företag inom detaljhandeln kan skapa och underhålla 
kundrelationer via sociala medier. Om syftet istället hade varit inriktat mot att 
generalisera företag och deras tolkningar för hela populationen med samma kriterier 
hade det dock varit bekymmersamt. 
 
2.3.1 Urvalskritik 
Under en kvalitativ forskningsprocess är det även viktigt att vara kritisk när det kommer 
till respondenterna. En fråga som forskaren kan ställa sig är om respondenten verkligen 
representerar det som den ska. Det kan också ske att respondenten drar sig lite för att 
svara på vissa frågor och kan bete sig onaturligt mot i vanliga fall om inspelning av 
intervjun sker. Detta är oftast vanligast när frågorna berör känsliga ämnen eller 
innehåller väldigt personliga frågor. Respondenterna kan även påverkas av intervjuaren 
menar Bryman (2002), då respondenten kan anpassa svaren efter vad den tror att 
intervjuaren vill höra. De kan till exempel påverkas av ålder, kön och etniskt ursprung. 
Om detta skulle ske leder det till felaktiga resultat, framförallt när semistrukturerade 
intervjuer lägger fokus på respondentens åsikter och intressen. Alvesson och Sköldberg 
(2005) menar att om respondenten har en exempelvis chefsposition inom organisationen 
som ni intervjuar så finns risken för att de försöker förmedla en så positiv laddad bild 
som möjligt av antingen de själv eller av verksamheten.  
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Den här studien berörde dock inga känsliga ämnen eller några personliga frågor och 
genom en förklaring inför intervjuerna kunde vi tydliggöra vikten av att deras åsikter 
skulle reflektera deras syn och deras tolkningar. Genom att försöka plocka bort viljan att 
hitta rätt svar och ersätta den med målet att hitta deras svar tror vi att risken för felaktig 
datainsamling minskade. 
 
2.4 Insamlingstekniker 
Inom kvalitativ metod och insamlingstekniker finns det flera olika metoder som 
forskare kan välja för sin studie. Det som främst skiljer de från kvantitativa metoder för 
datainsamling är att de lägger mer fokus på att få fram respondentens åsikter och en 
djupare mening kring det som diskuteras. En del av intervjumetoderna är också mindre 
strukturerade och strikta, vilket gör det enklare för forskarna att låta respondenterna 
utveckla sina svar och beskrivningar. Bryman och Bell (2011) menar att intervjun blir 
mer djupgående om det är respondenten själv som får styra intervjun, eftersom det är då 
respondentens egna intressen och åsikter lättare lyser fram. 
 
I och med karaktären av studien med fokus på att finna en djupare beskrivning av hur 
företag inom detaljhandeln kan skapa och underhålla sina kundrelationer genom 
Facebook ansåg vi att en metod som ligger nära den hermeneutiska sidan skulle kunna 
öka möjligheten att få en djupare inblick i företagens syn gällande ämnet. Studien ligger 
när den hermeneutiska forskningen eftersom vi vill tolka och beskriva företagens 
Facebookengagemang.  Vi lät även våra respondenter utveckla sina svar i ett försök att 
få mer djupgående data insamlad. 
 
2.4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerad intervju är en ganska styrd intervjumetod, för att vara kvalitativ 
metod. Detta på grund av att den som genomför intervjun i förväg har noterat frågor 
eller olika teman som intervjun ska handla om och beröra. Semistrukturerade intervjuer 
är de som är mest lämpliga när intervjuaren vet i förväg vart fokus ska läggas eller 
vilket tema intervjun ska beröra enligt Bryman och Bell (2011). Anledningen till detta är 
att svaren från intervjun enkelt kan kopplas till frågeställningarna eller temat i 
efterhand. Bryman och Bell (2011) menar också att intervjuerna blir mer djupgående om 
det är respondenten själv som får styra intervjun, eftersom det är då respondentens egna 
intressen och åsikter lättare lyser fram. 
 
Semistrukturerade intervjuer kan ske på olika sätt menar Bryman (2002). Om forskaren 
genomför intervjun vid ett fysiskt möte, kan det vara bra att spela in intervjun för att i 
efterhand lättare minnas vad som sagts och på ett enklare sätt sammanställa resultat. Det 
går också att genomföra intervjun över telefon, och med detta menas att forskaren ställer 
frågorna över telefon istället för det fysiska mötet. Vid marknadsundersökningar är 
telefonintervjuer det vanligaste tillvägagångssättet, medan fysiska intervjuer är 
vanligare vid vetenskapliga undersökningar. Telefonintervjuer är ett bra 
tillvägagångssätt eftersom det är ett billigare alternativ och det kräver mindre tid att 
genomföra en intervju över telefon. Författaren menar också att telefonintervjuer kan 
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bidra till att felkällor minskar vid resultaten, eftersom respondenten inte kan påverkas 
av intervjuaren på samma sätt som vid en direktintervju. Vid en fysisk intervju kan 
respondenten påverkas av faktorer såsom etnisk bakgrund, kön och ålder. Konsekvensen 
kan bli att respondenten svarar utifrån vad den tror intervjuaren vill höra, vilket 
resulterar i svar som egentligen inte stämmer (Bryman, 2002). 
 
Även Alvesson och Sköldberg (2005) belyser risker vid genomförandet av intervjuer. 
Författarna menar på att respondenterna kan ha ett förhållningssätt som är ur 
marknadsföringssyfte, och att de kan vilja ge en så positiv bild  av som möjligt av dem 
och deras verksamhet. Detta är extra viktigt att tänka på menar författarna när den 
intervjuade personen har en ledarroll eller position som företrädare inom en 
organisation. 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att vi som forskare i förväg 
visste vad vi vill lägga fokus på, och utformade frågor färdiga inför intervjuerna. Vi 
valde att spela in intervjun, för att i efterhand kunna gå tillbaka till intervjutillfället. 
Detta gjorde att vi lättare kunde sammanställa empiri och försäkra oss om att vi inte 
missade eller lade till något som nämndes eller inte under själva intervjun. Genom att 
använda intervju som metod, så kunde respondentens åsikter och upplevelser lysa 
igenom. Detta är något som passade oss, eftersom vi i sin tur kunde ställa följdfrågor 
utefter intervjuns gång och få fram mer information om det som var relevant i just den 
specifika respondentens fall. Det gjorde att det empiriska materialet senare kunde tolkas 
och tydas, vilket ligger i linje med en kvalitativ undersökning. Semistrukturerade 
intervjuer gav oss även möjligheten att låta respondenten föra stora delar av samtalet 
medan vår uppgift som forskare blev att hålla respondenten till de teman och områden 
som vi hade valt med våra intervjufrågor. Med tanke på att vi intervjuade 
företagsledarna  eller butikscheferna ville vi inte att dessa skulle se studien med ett 
förhållningssätt ur marknadsföringssyfte. Därför förklarade vi för dem att deras ärliga 
svar var viktiga för undersökningens trovärdighet.   
 
2.5 Kvalitetssäkring 
Bryman och Bell (2011) skriver att det finns tre viktiga kriterier när det handlar om att 
bedöma företagsekonomisk forskning. Reliabilitet är första kriteriet som ska granska 
tillförlitligheten. Validitet är också ett kriterium som handlar om mätning. Det sista 
kriteriet är replikerbarhet som enligt författarna liknar reliabilitet, men betyder 
upprepning. Bryman och Bell (2011) skriver dock att flera forskare som arbetar med 
kvalitativa undersökningar inte anser att reliabilitet och validitet är relevant, och att 
innebörden av orden åtminstone behöver ändras. Validitet handlar exempelvis om 
mätning, som inte är så aktuellt för kvalitativa undersökningar. För att anpassa 
begreppen bättre till kvalitativ forskning går en ståndpunkt ut på att man istället för 
ändrar begreppens innebörd, bara struntat i att lägga fokus på de frågor som rör 
mätning. Den andra ståndpunkten går ut på att kvalitativa studier ska bedömas på helt 
andra kriterier. Guba och Lincoln (1994) samt Lincoln och Guba (1985) menar att det är 
viktigt att det tas fram metoder för hur kvalitativa undersökningar ska bedömas och 
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utvärderas, som motsvarar validitet och reliabilitet. De föreslår två egna begrepp som är 
trovärdighet och äkthet. Under begreppet trovärdighet finns det fyra olika underbegrepp 
som är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. 
Under begreppet äkthet finns: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
 
Trovärdighet 
 

• Tillförlitlighet 
Detta motsvaras av intern validitet och innebär hur pass troliga och sannolika 
resultaten är av studien. Om exempelvis studiens slutsatser och resultatet har en 
naturlig koppling från teorin och datan (Guba & Lincoln, 1994).  
 

Vårt sätt att arbeta för en tillförlitlig studie var att se till att de begrepp vi använde 
representerade den allmänna uppfattningen för att senare i slutsatsen och resultatet inte 
ledas till felaktigheter. Vi var även noggranna med att alla delar i studien hängde 
samman från inledningen till slutsatsen. 
 

• Överförbarhet 
Inom kvalitativ forskning går detta att likna vid det kvantitativa begreppet extern 
validitet, som kan beskrivas om studiens resultat går att generalisera och placera 
i andra kontexter (Guba & Lincoln, 1994). 

 
Studien vi har genomfört har aldrig strävat mot att kunna utveckla en förklaring som ska 
vara applicerbar för alla företag inom detaljhandeln. Studien gjordes snarare för att 
kunna beskriva hur företag ser på sina engagemang på sociala medier och analysera 
detta med existerande teori med fokus på hur kundrelationer kan förbättras. 
 

• Pålitlighet 
Detta påminner om reliabilitet från den kvantitativa forskningen och handlar om 
huruvida man får jämförliga resultat om studien skulle göras vid ett annat 
tillfälle (Guba & Lincoln, 1994). 

 
För vår studie är det svårt att bedöma pålitligheten, men genom att vi tolkade 
intervjudatan på samma sätt för alla intervjuer och med samma ståndpunkt i att försöka 
få fram respondenternas synpunkter och mening ökar åtminstone troligheten att 
pålitligheten är hög. 
 

• Konfirmering eller bekräftelse 
Detta rör forskarnas eventuella påverkan på studien och att deras åsikter och 
värderingar inte färgar resultatet (Guba & Lincoln, 1994). 
 

Även här har vi försökt att hålla våra åsikter frånvarande och påverkan låg genom att 
under intervjuerna låta respondenterna styra samtalet så mycket som möjligt. Vid analys 
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och sammanställning av det empiriska materialet har vi försökt att vara opartiska 
gällande processen från intervjupersonernas tolkningar och svar till den slutliga 
sammanställningen. Det är dock svårt för oss som forskare att kommentera vår 
opartiskhet, utan är något som andra får ta ställning till baserat på vår data som lagts 
som bilaga för alla att se.  
 
Äkthet 
Bortsett från de fyra tidigare nämnda trovärdighetskriterierna så har Guba och Lincoln 
(1994) även skapa några kriterier som rör äkthet. Bryman och Bell (2011) menar att 
dessa drar upp några mer allmänna frågor angående forskningspolitiska konsekvenser. 
 

• Rättvis bild 
”Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats?” 

(Guba och Lincoln, 1994) 
 
Med hjälp av att ha tre olika företag att undersöka kan detta generera i olika synsätt och 
infallsvinklar från respondenterna, något som kan göra studien mer rättvis och 
trovärdig. Dock hade fler företag kunnat göra att undersökningen fick fram ett större 
antal åsikter och uppfattningar. 
 

• Ontologisk autenticitet 
”Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma fram till 
en bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö som de 
lever i?” 

(Guba och Lincoln, 1994) 
 

Genom att vi efter undersökningens genomförande både ger förslag till företagens 
användande av dess resultat, ger detta förhoppningsvis de deltagande företagen en bättre 
förståelse kring kundrelationshantering via Facebook för deras egen räkning. 
 

• Pedagogisk autenticitet 
”Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra 
personer i miljön upplever saker och ting?” 

(Guba och Lincoln, 1994) 
 

Liknande ontologisk autenticitet ger undersökningens resultat en möjlighet för de 
deltagande personerna att ta lärdom från de andra deltagarna och hur olika åsikter och 
hanterande av kundrelationer kan förbättras. 
 

• Katalytisk autenticitet 
”Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin 
situation?” 

(Guba och Lincoln, 1994) 
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Även om en stor del av fokus på studien ligger på att generera teori till den akademiska 
världen hoppas vi att våra tips och rekommendationer för företagsvärlden kan ge 
företagen vägledning i vad som krävs för en framgångsrik kundrelationshantering. Dock 
finns det stora brister i studien eftersom det centrala aldrig har varit att skapa steg för 
steg koncept eller modeller för hur företagen ska gå tillväga i detalj. 
 

• Taktisk autenticitet 
”Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta 
åtgärder som krävs?” 

(Guba och Lincoln, 1994) 
 

På samma sätt som katalytisk autenticitet skulle studien åtminstone kunna ge företag 
vägledning i vilka typer av åtgärder som krävs. Om det handlar om rent engagemang i 
form av ökade resurser eller om det gäller en annan typ av kommunikation med 
kunderna. 
 
2.6 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur kring vårt ämne har vi använt oss av flera sökord vid 
sökning i olika databaser. Vi har letat efter litteratur genom att söka i elektroniska 
databaser på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, så som Onesearch, Google 
Scholar och Business Source Premiere. De främsta sökord som vi använt oss av är 
exempelvis social customer relationship management, social media, Facebook, Public 
Relations, PR, SCRM, CRM, Communication och Customer relationship. Vid val av 
referenser till studien försökte vi hitta de senaste vetenskapliga artiklarna som var 
relevanta för syftet. Eftersom vi undersöker något så nytt som sociala medier ställde vi 
högre krav än kanske vanligt gällande hur ny och aktuell litteraturen skulle vara. Vi 
grundade våra val utefter kriterierna som beskriv i Thuréns (2013) bok Källkritik. 
 
2.6.1 Källkritik 
Thurén (2003) menar att källkritik är metodregler för att ta reda på vad som är sant eller 
sannolikt. Det finns enligt författaren fyra stycken kriterier att ta ställning till när man 
ska bedöma en källa. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 
handlar om att ta hänsyn till ifall källan är skriven av experter på området eller om 
källan verkligen är det som den utger sig från att vara. Tidssamband handlar om att det 
inte alltid är bättre med en mer nutida källa, utan att det är viktigt att vara kritisk 
eftersom källans berättelse av en händelse kanske ligger närmre i tid till en äldre källa. 
Oberoende menas med att källan ska stå för sig själv, och inte exempelvis vara ett 
referat av en annan. Med tendensfrihet menas att man ska ta hänsyn till vem som har 
skrivit texten och vara misstänksam till om det finns ett dolt syfte, eller om verkligheten 
förvrängs. 
 
I våra källor finns det först och främst vetenskapliga artiklar skrivna av experter på 
ämnet, och dess artiklar uppfyller Thuréns (2013) kriterier väl. Vi har även med källor 
som skrivits av företag inom branschen för sociala medier och kundrelationshantering, 
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här är Carlsson (2012) ett exempel. Carlsson (2012) som vid första blick kan upplevas 
som om den inte uppfyller kriteriet för tendensfrihet eftersom boken har getts ut av 
Kreafon AB, en strategisk kommunikationsbyrå i Göteborg. Trots detta är vår 
bedömning efter att ha läst litteraturen att den beskriver företagsvärldens perspektiv på 
ämnet kring sociala medier och kundrelationshantering på ett godkänt sätt. 
 
2.7 Analys av data 
Starrin och Svensson (1994) skriver att analysmetoderna inom kvantitativ och kvalitativ 
analys skiljer sig, det vill säga att kvantitativ forskning lutar mot deduktion medan 
kvalitativ forskning mot induktion. Dock menar författarna att kvalitativ analys inte är 
ren och tydlig induktion, utan att det istället är abduktion. Abduktion är en slags analys 
som istället pendlar mellan teorin och empirin. Alvesson och Sköldberg (2005) skriver 
att abduktion innehar delar från både deduktion och induktion, men att den även innehar 
egna principer. Med abduktion menas alltså att forskaren pendlar mellan teori och 
empiri, för att dessa ska kunna relateras till varandra så mycket som möjligt. Detta gör 
att abduktion är ett friare analysalternativ, än induktion och deduktion. 
 
”Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från 
empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och 
ligger i så måtto närmare deduktionen.” 

(Alvesson och Sköldberg, 2005, sid. 26) 
 
Vi har valt abduktiv analys eftersom vi har hoppat mellan teori och empiri. Vi började 
med att söka information om vårt ämne i teorier som redan fanns, och därefter lades en 
teoretisk grund. Utifrån den utformades en intervjuguide som vi valde att använda när vi 
genomförde våra intervjuer för att samla in vår empiri. Med hjälp av teorin som grund, 
har vi kunnat analysera empirin som samlades in. Efter att vi genomfört två intervjuer 
och återgick till teorin, valde vi att genomföra ytterligare en intervju då vi ansåg att 
empirin inte var tillräckligt stark. Genom att ha friheten att pendla mellan teori och 
empiri tror vi att vi får en bättre analysmöjlighet, och att den slutligen blir mer 
djupgående och bidrar till högre kvalité på arbetet. 
 
2.8 Etiska ställningstaganden 
Det finns vissa etiska ställningstaganden som brukar ingå vid forskning för att 
säkerställa att studien har genomförts på ett korrekt sätt med etiska grunder: 
 
- Informationskravet:  
Ett krav som innebär att forskaren, alternativt forskarna ska informera personerna som 
berörs i undersökningen varför den görs och dess syfte (Bryman & Bell, 2013). 
 
- Samtyckeskravet: 
Kravet innebär att deltagarnas rättigheter är att få veta att deras medverkan i studien är 
frivillig och kan avbrytas om de så vill det (Bryman & Bell, 2013). 
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- Konfidentialitets- och anonymitetskravet: 
Ett krav på forskarna att informera deltagarna av studien att deras uppgifter hanteras på 
ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att ingen obehörig part ska kunna ta del av 
information de inte vill. Det innebär även att deltagarna ska få veta om möjligheten till 
anonymitet i studien (Bryman & Bell, 2013). 
 
- Nyttjandekravet:  
Kravet syftar på användandet av de uppgifter och datan, det vill säga att det endast får 
användas till forskningens ändamål. Alternativet är att få godkänt av deltagarna om 
uppgifterna kan tänkas användas i framtiden som sekundärdata (Bryman & Bell, 2013). 
 
- Falska förespeglingar:  
Vilket betyder att ingen vilseledande eller felaktig information om själva studien får ges 
ut (Bryman & Bell, 2013). 
 
Gällande vår studie har vi i samband med varje intervjutillfälle beskrivit alla dessa delar 
för deltagarna. Vi beskrev varför studien genomfördes och vad syftet var, bad om 
samtycke för deras deltagande och att detta är frivilligt, informerade deltagarna hur 
deras uppgifter och svar skulle hanteras och gav möjligheten för dem att vara anonyma 
och till sist bad om accept för att kunna använda informationen i framtiden för studier 
med liknande syfte. Alla deltagande företag gick med på studien och att de inte krävde 
anonymitet eller såg några bekymmer med att datan används i framtiden. Falska 
förespeglingar var inget vi nämnde för respondenterna utan är något som går hand i 
hand med att försöka spegla deras tolkningar och svar på ett representativt sätt för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

13 

3.0 Teori 
I detta kapitel har vi tagit fram fyra teoretiska grunddelar som är relevant för vår 
studie. Dessa grunddelar är public relations, relationsmarknadsföring, social customer 
relationship management och sociala medier. Vi kommer sedan använda dessa för att 
ställa mot och analysera utifrån vårt empiriska material. 
 
3.1 Public Relations 
Public relations har de senaste åren påbörjat en förändring, vilket är en ståndpunkt som 
många människor inom näringslivet och forskare styrker (Allagui & Breslow, 2012). 
Det framgångsrika och traditionella PR-fokus i form av specialevent, pressreleaser och 
mediahantering (Hardy & Waters, 2012) går numera över mer och mer till ett digitalt 
fokus via webben och sociala medier (Allagui & Breslow, 2016). Detta menar även 
Carlsson (2012), författare av Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, 
som getts ut av den strategiska mediebyrån Kreafon i Göteborg. Enligt författaren ska 
public relations som tidigare bestått av att företagen själva skickat ut pressmeddelanden 
till utvalda journalister och tidskrifter, och vara kontakten som skedde med media, idag 
skiftat mot att många företag väljer att använda sig av webben i samma syfte. 
 
Sociala medier inom public relations är ett sätt för företag att gå runt journalisterna och 
andra typer av media för att istället kommunicera direkt med allmänheten. Vilket både 
kan medföra positiva effekter inom framtidens PR, samtidigt som Valentini (2014) 
kritiskt beskriver en avsaknad av tillräcklig förståelse för hur företags agerande på 
sociala medier påverkar samhället och personers beteende. Något som borde ligga som 
grund för en etisk och ansvarsfull PR för framtidens företag. Allaugi och Breslow 
(2016) nämner inte denna kritiska sida av ett outforskat användande av sociala medier 
inom PR. Dock beskrivs en positiv effekt, eller åtminstone möjligheten, som ett 
interagerande mellan företaget och dess målgrupp kan ge. För genom kommunikation 
snarare än marknadsföring kan företag bygga upp ett community där både dem och 
kunderna för en dialog tillsammans. Något som både kan uppskattas och skapa ett 
engagemang för det berörda företaget från kundernas sida. Sociala medier har en 
förmåga att förstärka den effekt som redan skapats genom PR-kampanjer och borde 
därför ses som en ny möjlighet för företag tillsammans med traditionella PR-metoder 
(Allagui & Breslow, 2016). Valentini (2014) argumenterar inte emot detta så kallade 
engagemang från kundernas perspektiv, däremot argumenterar författaren emot ett blind 
accepterande av att sociala medier är enbart positivt, grundat på att personer inom PR-
yrket har anammat och accepterat uttrycket, using social media is good. 
 
Carlsson (2012) framställer dagens kunder som svåra att nå genom reklam och att 
företag inte enbart borde sikta in sig på och välja en specifik målgrupp att nå, utan också 
skapa förutsättningar att bli aktivt vald och nådd. Grunden till detta ligger i att som 
företag visa sig tillgängliga, sökbara samt intressanta att engagera sig hos från 
kundperspektiv. 
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3.2 Relationsmarknadsföring 
Interaktionen mellan företag och kunder är mer frekvent inom servicesektorn och enligt 
Ahn et al (2014) gör detta att relationsmarknadsföring har en stor påverkan och är högst 
relevant för denna typ av sektor. Författarna lyfter fram hur tid har en påverkan på hur 
god kundrelationerna är och mängd kommunikationen är en central faktor som har 
inverkan på statusen på relationen. En frekvent och kontinuerlig kommunikation jämfört 
med låg kontaktnivå med kund kan vara skillnaden på en god relation där en dålig 
kundupplevelse av företagets kundservice inte har någon inverkan för hur kunden ser på 
företaget till att kunden blir ny kund hos en konkurrent (Ahn et al. 2014). 
 
Från ett företags synvinkel borde relationsmarknadsföringen och fokus kring att bygga 
relationer ligga på attributen vänskap, som innebär en nära relation med kund där de fått 
en god upplevelse av företagets produkter, atmosfären, kundservice och 
helhetskonceptet. Kunderna är alltså inte enbart intresserad av att köpa en produkt 
snabbt och smärtfritt utan har knutit ett band med företaget och dess helhet. Det gör att 
gränsen av negativitet som kan ske innan kunden byter företag blir högre jämfört med 
kunder där de inte bryr sig om företaget och endast vill köpa produkten snabbt och 
enkelt. Om exempelvis inte en produkt finns hemma i det scenariot eller något annat 
negativt påverkar kunden blir det troligare att denne lämnar butiken än hos kunder där 
”friendship” bildats (Ahn et al. 2014). 
 
Studien från Apenes Solen och Pedersen (2016) visar att kunder kan skapa en positiv 
syn på företag trots material som kanske anses associeras negativt så som riskreducering 
och inlägg fokuserat på hur man ska undvika visa ”faror”. Detta mottas väl från 
användarnas synvinkel och för företag som på något sätt säljer produkter som försöker 
förbättra faror och risker i människors vardag kan använda denna typ av inlägg utan att 
riskera negativ association. Det viktiga som författarna bryter ner sitt argument till är att 
företaget är rättvis mot sitt varumärke och vad de står för, eftersom en tydlig ståndpunkt 
är grundläggande för att bygga lojalitet och positiv association gentemot varumärket. 
 
3.3 Social Customer Relationship Management 
I samband med den utveckling som skett med kundrelationshantering genom sociala 
medier har Customer Relationship Management (CRM) utvecklats till något som många 
kallar Social Customer Relationship Management (SCRM), vilket är en modell för hur 
företag kan hantera sina nuvarande samt framtida kundrelationer via exempelvis sociala 
medier som Facebook (Alavi, 2016).  
 
Modellen inkluderar organisering, automatisering och synkronisering av försäljning, 
marknadsföring, kundservice samt teknisk support. Att på ett effektivt sätt använda 
Facebooks olika verktyg och andra tredjepartstjänster gällande statistik, annonsering 
och enkla saker som kommentarsfält och chatt för att kunna få information om sin 
kundbas och använda denna för att stärka relationen och med det lojaliteten till 
företaget. Som definitionen ovan beskriver det är SCRM ett sätt för företag att kunna 
kontrollera vad de kan på en plattform där kunderna och potentiella kunder i någon 
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mening styr samtalet. För den stora skillnaden på CRM och SCRM är just vart fokus 
ligger. I SCRM ligger fokus på kunden, medan det centrala i traditionsenlig CRM är 
företagen och deras kontroll över kundkontakt och relationer (Alavi, 2016). 
 
 
“Social CRM is a philosophy and a business strategy, supported by a technology 
platform, business rules, workflow, processes and social characteristics, designed to 
engage the customer in a collaborative conversation in order to provide mutually 
beneficial value in a trusted and transparent business environment. It’s the company’s 
response to the customer’s ownership of the conversation.” 

(Alavi, 2016, sid. 59) 
 
SCRM är en kombination av databasteknologin från modellen kring CRM blandat med 
interaktionsinformationen som kan nås via sociala medier. Exempelvis har Facebook 
utvecklat statistik och analysverktyg för företag att realtid kunna se vilka interaktioner 
som sker och av vilken målgrupp. Detta är en stor skillnad jämfört med tidigare CRM 
arbete där det krävdes mer resurser för att göra analysarbetet och väldigt sällan i realtid. 
SCRM hjälper företag att båda mer tids- och kostnadseffektivt arbeta med sin 
kundrelationshantering och detta med mer aktuell information (Alavi, 2016). 
 
En anledning till att utveckla ett företags närvaro på sociala mediers plattformar, genom 
de olika kommunikationsverktyg som existerar, är att bygga relationer mellan kund och 
företagets varumärke. Sociala medier ger tekniska förutsättningar för företag att bygga 
upp en communitykänsla där användare aktivt delar, kommenterar eller rekommenderar 
köp till sina vänner och bekanta. På så sätt har uttrycket word-of-mouth tagit sin in i den 
digitala och offentliga världen. Företag som kan leverera bra produkter kan alltså få 
positiv feedback från kund efter köp, som i sin tur kan läsas av eventuella framtida 
kunder (Maecker, Barrot & Becker, 2016). På samma sätt finns det en risk i att inte 
kontrollera vad som skrivs om företaget och dess produkter, för enligt författarna uttalar 
50 % av användarna via sociala medier klagomål mot företag en gång per månad. 
Kunder kan alltså kontinuerligt, enkelt och till en stor publik göra sin negativa feedback 
hörd (Maecker et al, 2016) Även Schaefers och Schamari (2016) beskriver hur 
företagskanaler på sociala medier har ett ökande antal klagomål från kunder, vilket är en 
stor skillnad jämfört med traditionella kommunikationskanaler eftersom företagens 
försök till återhämtning är synliga offentligt. Carlsson (2012) menar att om företag idag 
använder sig av sociala medier på rätt sätt så kan det leda till stor vinning, medan det 
lika snabbt kan vända och sprida negativ information som kan skada företaget. 
 
Det finns tecken på att företag kan förbättra sina möjligheter till merförsäljning genom 
interaktioner med kunder. Dock har forskning även visat att antal kundtjänstärenden 
ökar tillsammans med den ökade merförsäljningen. Innebörden blir att merförsäljning 
och intäkter kan öka då företag har en företagssida på exempelvis Facebook. Författarna 
ger den möjliga förklaringen att detta kan bero på den högre lojalitet som kan utvecklas 
i ett företags community tillsammans med kunderna. Gällande det ökade antalet 
kundtjänstärenden existerar det inget belägg eller någon koppling för liknande positiva 
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effekter. Det vill säga belägg för att ärendena till större grad blir lösta eller hanterade på 
ett bättre sätt då företaget är aktiva via sociala medier (Maecker et al., 2016). 
 
 
I en studie av Choudhury och Harrigan (2014) visar resultatet att ett långsiktigt 
engagemang kring marknadsföring och kunder är väsentligt för ett lyckat CRM-system 
inom företag. Att ha de nya teknikerna från sociala medier i baktanke för att öka 
förståelsen kring olika kund- och köpprocesser. Författarna nämner här hur information 
ges ut samt hur kunder tas kontakt med i kommunikationen mellan kund och företag 
som exempel på viktiga processer. Om inte företaget anpassar sin 
kundrelationshantering utefter den nya tekniken riskerar deras insatser på de sociala 
medier att få liten effekt på kundrelationer och i slutändan även försäljning. Mätverktyg 
så som ”gilla-markeringar” eller ”följare” är inget tillfredställande mått för CRM, men 
är ett exempel på mått som används av många marknadsförare idag. Oavsett vilket mått 
företag till slut väljer så är det viktigt att företaget har en strategi och målsättning som 
går att följa upp och mäta, exempelvis nyckelkunder, nöjdhet eller att få in nya 
produktidéer från kundbasen. 
 
Den förflyttning som skett i takt med att sociala medier ökat gör många företagare 
ängsliga på grund av den brist på kontroll det innebär, men Choudhury och Harrigan 
(2014) beskriver även de möjligheter som detta kan medföra då företag kan bygga en 
nära relation samt engagera sig med kunder på en större skala än som tidigare har varit 
möjligt. För som studien genomförd av Maecker et al. (2016) beskriver så finner många 
kunder kommunikation med företag via sociala medier mer givande än traditionella 
kommunikationskanaler. Svårigheten ligger i att dra nytta av styrkan i sociala medier 
och samla in nödvändig data för att kunna sålla ut nyckelkunder, interaktionstyper, 
delningskällor med mer. Detta kan senare användas för att stärka befintliga 
kundrelationer samt ge företaget kunskap om hur framtida kunder ska kommuniceras 
och interageras med. Idag finns det verktyg på sociala medier för att samla olika typer 
av data. Därtill borde nämnas att området är under stor utveckling med programvaror 
som ger företagen effektiva verktyg att förbättra deras kontroll i den okontrollerbara 
miljön på sociala mediers plattformar. 
 
Avslutningsvis visar studien av Choudhury och Harrigan (2014) hur värdefullt det kan 
vara för företag att hitta samarbeten. Både med lokaliserade nyckelkunder som kan ge 
värdefull information för exempelvis framtida produkter och även samarbeten med open 
source verktyg, fria att använda för alla som vill, som hjälper företag att lista viktiga 
konton på sociala medier som diskuterar deras varumärke. 
 
För företag som vill ge sig in på sociala mediers plattformar, och inte vet vilka mål eller 
handlingar som ska göras för att förbättra varumärket genom kundrelationer, kan 
användandet av CRM vara en passande strategi att fästa de verktyg som finns 
tillgängliga idag (Choudhury & Harrigan, 2014). 
 



  
 

17 

3.4 Sociala medier 
Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som ett innefattande online 
kommunikationsverktyg som stimulerar åsiktsspridande och informationsutbyte, likaväl 
som en internetbaserad applikation som tillåter för produktion och cirkulation av 
material skapat av användarna. Carlsson (2012) skriver att sociala medier på senare år 
har växt och utvecklas mycket, och att de gränser som förr fanns mellan offentligt och 
privat, socialt och digitalt samt kommersiellt och ideellt inte längre existerar här. Detta 
gör att utmaningar skapas för företag som både ger utrymme för möjligheter men även 
risker under utvecklingens gång. 
 
Sociala medier har utvecklats från att endast ge företag möjligheter till att skapa profiler 
och interagera med kunder till att nu vara en digital plattform där de kan skapa sig en 
kundbas, motarbeta eventuell negativ kritik och effektivisera allt genom SCRM. De 
sociala medierna kan vara en stor bidragande hjälp till att specificera kunders beteende 
som i sin tur kan vara till nytta för företags marknadsföring och försäljning (Alavi, 
2016). Något som Pinto (2015) bekräftar i sin studie och lägger till fördelar och positiva 
effekter som kundengagemang samt möjligheter till att stärka företagets varumärke. 
 
Facebook, som under åren ständigt har ökat globalt i popularitet hos användarna, kan se 
framgången som ett resultat av att de ger sina användare möjligheten att dela 
information, bilder, interagera med sina vänner och företag de tycker om. Samtidigt som 
de lyckats leverera goda funktioner för privatpersoner att trivas på deras digitala 
plattform har de även skapat en möjlighet för företag att nå sina mål med kundrelationer 
och hanterandet av dessa (Alavi, 2016). Även Carlsson (2012) intygar dessa möjliga 
utvägar till förbättrad kundkontakt och givande kundrelationer. 
 
Som Alavi (2016) beskriver det är Facebooks största tillgång och styrka möjligheten att 
vara bred med användarmöjligheter. Att det inte enbart är annonsering eller 
marknadsföring som erbjuds för företag, utan även statistik och verktyg att undersöka 
och få direkt feedback från kunder på sina produkter eller tjänster. Carlsson (2012) 
skriver att en närvaro via sociala medier kan hjälpa företag mycket eftersom de får 
chansen att hålla ständig kontakt med kunder, bygga tillit och skapa förtroende, skapa 
och utveckla kundrelationer och även låta kunden få inblick i företagets verksamhet. 
Med sociala medier kan företag framförallt utveckla deras support, service och 
kundvård. 
 
3.4.1 Sociala medier – användande  
Ett företags syfte vid användandet av sociala medier för att kommunicera med kunder 
bör vara att skapa och underhålla kundrelationer samt att generera tillit från kund till 
företag, alltså inte främst för att sälja produkter menar Carlsson (2012). Även Van Dijck 
(2013) menar på att det viktigaste skälet till att använda sociala medier är att uppnå 
samhörighet med kunder istället för att marknadsföra produkter. För att lyckas med 
detta är det inte enbart väsentligt att företaget visar att de finns och vad de kan hjälpa till 
med, utan att även använda tillgängliga resurser och ta reda på de tankar och åsikter som 
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kunderna har för att kunna utvecklas. För att upprätthålla tilliten via sociala medier, så 
är det viktigt som företag att inte plötsligt kommunicera säljfrämjande språk gentemot 
kunderna (Carlsson, 2012). Detta kan liknas vid studien av Ahn, et al. (2014) som 
beskriver en framtida kommunikation mot kund som är mer informell och vänskaplig. 
Forskning har dock visat att organisationer och företag som använder sociala medier 
främst använder det som ytterligare en kanal att sprida företagsinformation ifrån, istället 
för att fokusera på användningen av sociala medier för att skapa dialoger och bidra till 
att bygga relationer med kunder (Avidar et al., 2013, DiStaso et al., 2011, 
McCorkindale, 2010, Verhoeven et al., 2012 & Wright och Hinson, 2014). 
 
Carlsson (2012) menar att sociala medier inte bör utesluta traditionella 
kommunikationskanaler eller andra traditionella metoder, men att de bör komplettera 
varandra och att kombinationen av båda två kan bli väldigt effektiv. Denna syn på nya 
och traditionella kommunikationskanaler kan även hittas i Allagui och Breslows (2016) 
studie inom området PR, där både sociala medier och kommunikation berörs. 
 
Via sociala medier, såsom Facebook, kan företag skapa en egen profil som fungerar som 
en kanal där de kan publicera information. Carlsson (2012) menar att en profil kan ge 
flera olika fördelar för företag, bland annat dessa: 

• Möjlighet till direktkontakt med kunder och allmänhet. 
• Kontroll över vad som publiceras och när. 
• Chans att snabbt nå ut med egen oförvanskad information utan att det filtreras 

genom journalister eller andra filter. 
• Möjlighet att fokusera på angelägna frågor. 
• Tillfälle att skapa dialog, besvara frågor och bemöta eventuell kritik. 

(Carlsson, 2012) 
 
För att företag ska kunna skapa och vårda kundrelationer med hjälp av sociala medier 
såsom Facebook kan ett sätt vara att öppna upp sig för kunderna och dela med sig av 
verksamheten. Men det kan som företag vara svårt att veta hur pass öppen med insyn i 
verksamheten de ska vara på sociala medier enligt Carlsson (2012) och Ahn, et al. 
(2014). Det kan skapa oro eftersom det inte bara är kunder som kan följa företaget, utan 
även konkurrenter. Det kan göra att företag blir rädda för att deras idéer ska bli snodda 
eller liknande. Det kan därför hjälpa att i förväg planera och gå igenom vad det är 
meningen att det ska publiceras eller kommuniceras på exempelvis Facebook-sidan och 
varför, samt hur öppen man ska vara med information om verksamheten. Därmed är det 
viktigt att hitta en balans mellan vilken information som är intressant för läsarna och 
vilken information som företaget är bekväm med att ge ut. Om företaget är alldeles för 
hemliga så blir det inte heller intressant för besökaren att läsa, och därmed tappar de 
läsare (Carlsson, 2012). 
 
För företag är det enkelt och kostnadsfritt att komma igång med Facebook och starta en 
företagssida med tvåvägskontakt jämfört med att exempelvis betala pengar för att skapa 
en statisk hemsida utan möjlighet till kundkontakt (He, Wang & Zha, 2014). För att 
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nämna några funktioner som är företagsrelaterade via Facebook hittar vi chatt, 
evenemang, Facebook graph search, grupper och sidor ämnade för nätverkande samt 
möjligheter att som ”utvecklare” få ta del av information om marknaden och dess 
intresseområden och mycket mer. Ett tydligt exempel på kundrelationsbyggande som 
genererar i sälj är Facebooks fokus mot Indien. De två senaste åren har de indiska 
företagens användande ökat och gett intäkter utifrån annonsering på det sociala 
nätverket på en helt ny nivå (Alavi, 2016). 
 
Carlsson (2012) menar att läsare inte är så aktiva när det kommer till att hålla dialog 
eller kommunicera via sociala medier till företag. Detta kan ofta bero på att innehållet 
som publiceras på företags Facebook-sida exempelvis inte är så märkvärdigt och ganska 
slätstruket. Enligt författaren tror många att kommentarer och dialoger uteblir eftersom 
företag inte kan ha starka åsikter om något då det kan ses om olämpligt. Trots detta 
finns det flera företag som faktiskt lyckats med att skapa mycket dialoger utan åsikter. 
För att kunna engagera kunderna till dialog kan företagen använda sig av bland annat 
tips, råd eller kundsupport. Det är alltså företaget som ständigt måste arbeta för att 
engagera läsarna i deras innehåll och göra det intressant, för att lättare få igång dialoger 
och se till att kommunikationen är aktiv åt båda hållen. Mousari et.al. (2013) beskriver 
också att företaget måste lägga fokus på den information som de publicerar, eftersom 
det är upp till de själva att få igång läsarna så att de skapar aktivitet och även 
engagemang tillbaka gentemot företaget. Något som företag ofta bör tänka på är att 
deras jobb inte bara går ut på att se till att intressant information kommer ut på sociala 
medier så läsarna kan skapa dialog, utan när läsarna kommenterar inlägget måste 
företaget återigen besvara och visa sig aktiva. Även Pinto (2015) och He et.al. (2014) 
menar på att det är väldigt viktigt att företaget visar engagemang och underhåller sociala 
medier. De skriver att det framförallt är väsentligt att se på en satsning på sociala medier 
med långsiktighet, och därmed se till att det finns tillräckligt med resurser och tid för 
personal att arbeta med företagets sociala medier på allvar eftersom det annars blir 
ointressant för läsaren. Valentini (2015) skriver också att innehållet som publiceras 
måste vara intressant för att ska skapa liv, och att det måste stimulera läsarna. 
Författaren menar att exempel på detta är ljud, bilder eller text som skiljer sig utifrån 
vanlig text. 
 
Men det är också viktigt att företag inte tror att utebliven dialog betyder att de 
misslyckats, utan det kan bero på att kunderna bara är åskådare. Även om det inte trillar 
in några kommentarer på ett inlägg, så har säkert många tagit del av innehållet i alla fall 
om det är intressant läsning menar Carlsson (2012). 
 
3.4.2 Framgång med sociala medier 
För att en implementering och satsning på sociala medier ska vara framgångsrikt är de 
två mest väsentliga kriterierna dels att företaget har ett engagemang på högsta chefsnivå 
för uppgiften, med dels också att kunderna visar ett engagemang för uppstartandet. 
Detta utgör en god förutsättning för en lyckad implementering (Mousavi, et. al. 2013). 
Både Pinto (2015) och He, et. al. (2014) håller med om vikten av en ledning som visar 
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engagemang genom det kritiska området underhåll, det vill säga att förse företaget med 
kompetens och finansiella medel att långsiktigt kunna ha personal med tid och kunskap 
att kunna skapa material och övervaka kundinteraktioner på företagets sociala medier. 
Om inte underhållet sköts kontinuerligt och inaktivitet råder via ett av företagets sociala 
medier kan detta snabbt skapa ointresse hos användarna som tidigare varit hängivna. 
 
För att uppnå det oklara kriteriet kring engagemang från kunder nämner Mousavi et al. 
(2013) hur företag kan lägga fokus på att skapa innehåll och marknadsföring via sociala 
medier som triggar aktivitet och engagemang hos kunderna. Detta är ett bra sätt att för 
företag att känna av sina kunders villighet att interagera med företaget och en indikation 
på det resultat som satsningen kommer att ge. 
 
Utöver framgångsfaktorn i form av företagets engagemang kan det vara svårt för företag 
att mäta den framgång de får med hjälp av sociala medier. Det går att kolla kvantitativ 
data, som exempelvis siffror på hur många läsare, visningar och eventuell ökad 
försäljning. Kvalitativ framgång är svårare att mäta, som exempelvis ökat förtroende. 
Carlsson (2012) nämner flera olika kvantitativa punkter som kan mätas av företag. 
 

• Unika besökare 
• Antal besök 
• Antal visningar (sidor, videor) 
• Antal kommentarer 
• Antal följare 
• Ökade försäljningssiffror 

 
Dock kritiserar Choudhury och Harrigan (2014) en del av dessa mått som exempelvis 
följare eftersom det finns andra mer effektiva och precisa mått att använda. Det centrala 
är inte vilket mått som väljs, utan hur stark koppling och säkerhet det finns mellan 
faktiska mål och mätningarna.  
 
De företag som kan och har lyckats med användningen av sociala medier har några 
gemensamma nämnare. De måste framförallt ha engagemang för att lyckas. De måste 
också vara nyfikna och vilja utvecklas i takt med nya medier och nya sätt att 
kommunicera (Carlsson, 2012). Uthållighet behövs eftersom ingenting händer över en 
natt, därför är tålamod en viktig egenskap för att senare kunna se resultat, vilket 
beskrivs av Pinto (2015) samt He, et. al (2014). Carlsson (2012) menar också att många 
människor tror att det är lättare för små företag som drivs av entreprenörer att lyckas 
med användningen av sociala medier, eftersom engagemanget finns hos dem och det 
skulle vara svårare för större företag att hitta dessa personer som har tillräckligt med 
engagemang. Men detta är enligt författaren en myt då det finns flera exempel på 
företag i alla former och storlekar som lyckats. 
 
Det är viktigt att som företag hitta de personer inom verksamheten som har engagemang 
för att satsa och generera värde genom sociala medier. Företag måste dock tänka på att 
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inte sätta en person på att sköta detta, eftersom det kan få komplikationer på lång sikt. 
Om en enskild person sköter arbetet, finns det risk att företaget tappar kontroll över vad 
som egentligen kommuniceras. Frågor som de kan ställa sig då är ifall det verkligen är 
företagets eller den enskilda personens åsikter och tankar som lyfts fram, och om det är 
själva företagets varumärke som byggs. Exempel på andra risker är om den enskilda 
personen en dag skulle byta jobb. För att säkra dessa punkter är det bättre att engagera 
en grupp olika människor inom verksamheten som jobbar för att kommunicera via 
sociala medier, så att hela verksamheten involveras och flera personer jobbar för att få 
företaget framåt istället för endast en person (Carlsson, 2012). 
 
3.5 Operationalisering 
 

Ämne Intervjufrågor Referenser 
Public Relations/Sociala medier – 
Facebook 

Vad har Facebook gett för 
positiva/negativa effekter för ert 
företag? 

Allagui och 
Breslow(2016) 
Alavi(2016) 
Pinto(2015) 
Carlsson(2012) 

Public Relations/Sociala medier – 
Facebook 

Vad har ni för förväntningar på 
positiva/negativa effekter i 
framtiden? 

Allagui och 
Breslow(2016) 
Alavi(2016) 
Pinto(2015) 
Carlsson(2012) 

Public Relations Använder ni er även av 
traditionella 
kommunikationskanaler? I så fall, 
vilka? 

Hardy och 
Waters(2012) 

Public Relations Finns det några speciella 
strategier för materialet som 
publiceras på er Facebooksida? 

Carlsson(2012) 

Public Relations Reflekterar ni över hur pass 
sökbara och tillgängliga ni är för 
de kunder som väljer att söka upp 
er? 

Carlsson(2012) 

Relationsmarknadsföring Sker det någon kundservice via 
Facebook? Hur ser den ut? 

Ahn et.al(2014) 

Relationsmarknadsföring Hur tror ni att ni med hjälp av 
Facebook kan skapa samt 
underhålla kundrelationer? 

Ahn et.al(2014) 

Relationsmarknadsföring Hur kan ni förbättra era 
kundrelationer med hjälp av 
Facebook? Vad ser ni för 
möjligheter? 

Ahn et.al(2014) 

SCRM Använder ni Facebooks egna 
verktyg? Hur? 

Maecker et.al(2016) 

SCRM Vad är det för ärenden ni möts av 
på Facebook? Hur mycket tid 
krävs för att hjälpa kunder med 
dessa ärenden? 

Maecker et.al(2016) 
Schaefers och 
Schamari(2016) 
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SCRM Sker kommunikationen via 
chatten eller Facebookinlägg? 

Alavi(2016) 

SCRM Hur vet ni att eventuella 
skillnader och förändringar som 
uppstått har kopplingar med 
Facebook? 

Choudhuri och 
Harrigan(2014) 

SCRM Mäter ni om era insatser på 
sociala medier lönar sig eller 
förbättras? Vad mäter ni? Hur? 

Choudhuri och 
Harrigan(2014) 

Sociala medier – Facebook När började ni använda 
Facebook? 

Alavi(2016) 
Pinto(2015) 

Sociala medier – Facebook Varför började ni använda just 
Facebook? 

Alavi(2016) 

Sociala medier – Facebook Vad var era förväntningar då? 
Har de förändrats under 
användandets gång? 

Alavi(2016) 
Carlsson(2012) 

Sociala medier – Facebook Vad var tanken att ni skulle 
använda er Facebooksida till då? 
Vad är tanken idag? 

Alavi(2016) 
Carlsson(2012) 
Choudhuri och 
Harrigan(2014) 

Sociala medier – Facebook Beskriv ert engagemang på 
Facebook? Kräver det mycket 
resurser? 

Mousavi et. al(2013) 
Pinto(2015) He 
et.al(2013) Carlsson 
(2012) 

Sociala medier – Facebook Hur mycket tid lägger ni ned på 
Facebook per vecka? 

Mousavi et.al(2013) 
Pinto(2015) He 
et.al(2013) Carlsson 
(2012) 

Sociala medier – Facebook Hur många är ni som sköter 
underhållet av Facebook? Varför 
valt antal? 

Carlsson(2012) 

Sociala medier – Facebook Vad är ert syfte med 
kommunikationen Facebook? 

Carlsson(2012) 
Choudhuri och 
Harrigan(2014) 

Sociala medier – Facebook Företag idag väljer en mer 
transparent kommunikation mot 
sina kunder. Hur upplever ni er 
själva? Har ni detta i baktanke vid 
er kommunikation och inlägg? 

Carlsson(2012) Ahn 
et.al(2014) 

Sociala medier – Facebook Om ni tror att det finns en 
koppling mellan Facebook och 
försäljning, hur skulle ni beskriva 
den? Har ni upplevt någon 
förändring i försäljningsvolym 
eller omsättningen? 

Alavi(2016) 
Pinto(2015) Choudhuri 
och Harrigan(2014) 

Sociala medier – Facebook Är kommunikationen aktiv åt 
båda hållen? Uppmuntrar ni till 
att få ta del av läsarnas tankar och 
åsikter? Svarar ni i sin tur på 
läsarnas kommentarer? 

Carlsson(2012) Ahn 
et.al(2014) 
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4.0 Empiri 
I detta kapitel har vi gjort en sammanställning av svaren från våra intervjuer med tre 
företag inom detaljhandeln. Detta har gjorts för att få fram de viktigaste och mest 
relevanta delarna för vår studie från de intervjuer som genomförts. Intervjupersonerna 
består av Martina Gunnar som är butikschef på Coop Konsum Virserum, Anna 
Andersson som är butikschef på Pressbyrån Växjö Campus och Linda Corell som är 
Goodshop’s butiksägare. 
 
4.1 Public Relations 
När vi frågar om positiva och negativa effekter som Facebook gett i våra intervjuer 
lägger företagen stort fokus på möjligheten att nå ut med information till privatpersoner 
genom sitt Facebookkonto. Även det faktum att den digitala plattformen är gratis att 
använda gör att information kan läggas upp i den takt företaget hinner med och vill. I 
vår intervju med Coop Konsum Virserum och deras butikschef Martina Gunnar fick vi 
höra om att synliga recensioner med negativ kritik i kan ge negativa effekter då det är 
synligt för alla läsare. Coops policy bestämmer också att inga sådana recensioner eller 
kommentarer får tas bort från sidan, utan skall hanteras och svaras på. Även Goodshop 
nämnde dåliga recensioner som en negativ effekt som kommer med användandet av 
Facebook, dock har dessa inte upplevt kommentarer om dålig kundservice som fallet 
med Coop Konsum Virserum. Goodshops negativa recensioner och kommentarer har 
oftast handlat om produkter de inte har i butiken. 
 
”Det kan vara recensioner i så fall, men då brukar det vara att kunderna skriver att 
”jag hade önskat att ni hade den här produkten”, men då får vi förklara att det är för 
att den inte ingår i vårt koncept, eftersom den inte följer våra kriterier.” 

– Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 
Angående förväntningar på effekter i framtiden så har alla tre företag ett tydligt 
gemensamt svar och det gällde engagemang och ökad aktivitet från deras sida för att 
kunna öka antalet följare och nå ut till fler personer. Pressbyrån på Växjö campus såg 
detta som en möjlighet till att i framtiden kunna generera intäkter via sin Facebooksida, 
Goodshop såg det som möjlighet att kunna skapa nytt och värdefullt innehåll för sina 
kunder i form av exempelvis nya recept och Coop Konsum Virserum ville nå ut till fler 
lokalt för att kunna visa invånarna i Virserum att det finns ett alternativ till ICA samt ge 
information om vad som händer i butiken. 
 
”Så även om de handlar på ICA så når man dem ändå via Facebook och de kan då se 
att det faktiskt händer saker i butiken. Det tror jag gör att så de inte går i sin egna värld 
och tror att ICA är det enda alternativet.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
Alla företag använder även andra kommunikationskanaler gentemot sina kunder och 
förutom att Coop och Pressbyrån centralt använder sig av TV-reklam och dylikt, gör 
även de enskilda butikerna vi intervjuade egna insatser för att nå ut till kunderna. Det är 
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allt från affischer, sponsring av föreningar till goodiebags och tidningsartiklar. Det 
gemensamma för våra intervjuföretag var att det inte finns någon kontinuitet i deras 
kommunikation, vilket är något som alla företag nämner. Coop Virserum ser de andra 
kommunikationskanalerna som ett komplement till sina engagemang på Facebook 
medan Pressbyrån Växjö Campus ser det som en möjlighet att kunna hjälpa närliggande 
studentföreningar, deras kunder, och på så vis stötta dem så gott det går. Coop Konsum 
Virserum förklarar hur deras målgrupp är väldigt bred och även inkluderar personer som 
inte använder sig av datorer eller Facebook. Det är något som de själva behöver tänka 
på när de försöker att nå ut till sina kunder.   
 
”Vissa företag som har en begränsad målgrupp kanske det räcker för att bara använda 
sig av Facebook, men för oss är det fortfarande viktigt med våra reklamblad för äldre 
människor som kanske inte går in och tittar i mobilen eller datorn.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
Gällande strategier för det material som skapas och publiceras via deras Facebookkonto 
så ser vi en gemensam nämnare även här. Det är nämligen ingen av företagen som har 
en specificerad strategi för vad som ska läggas upp på Facebook. Dock nämner alla tre 
saker de trots allt tänker på vid sina inlägg. Både Coop Konsum Virserum och 
Goodshop förklarar hur de brukar lägga upp en bild i samband med text och detta i tron 
om att fler personer ska orka läsa inlägget. Goodshop försöker även att hålla texten så 
kort som möjligt. Pressbyrån Växjö Campus beskriver tankar på att göra som andra 
företag som exempelvis brukar genomföra gilla och dela-tävlingar, som kortfattat 
innebär att kunderna har chansen att vinna något om de gillar samt delar inlägget. Detta 
kan ge bra spridning, men Pressbyrån Växjö Campus har inte varit tillräckligt aktiva än. 
 
”Nej, men det får inte vara för kluddigt och inte för mycket text utan väldigt rent och 
mycket bilder.” 

– Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 

När det kommer till hur pass sökbara butikerna är och om de reflekterar över det så 
möttes vi av olika svar från våra respondenter. Anledningen till varför Goodshop var 
den enda butik som inte svarade ja på frågan var på grund av att de precis hade bytt 
namn och skapat en ny hemsida. Sökbarheten var alltså ett kommande, men senare, 
problem för företaget. Pressbyrån Växjö Campus hade reflekterat över sin sökbarhet 
med tanke på en incident där en annan hemsida, Öppettider.se, som förser besökarna 
med öppettider till butiker och affärer i Sverige, hade skrivit fel öppettider för dem. Då 
insåg de vikten av att kunna nå ut och förklara de nya öppettiderna via Facebook. Till 
sist visade Coop Konsum Virserum en god förståelse för sin sökbarhet genom att nämna 
olika vägar för kunderna att nå och hitta dem. Det inkluderade många gamla sidor med 
fel information på grund av ett telefonnummerbyte och deras fokus låg på att ändra 
informationen på de största sidorna för att säkerställa att informationen var rätt där det 
var troligast för kunden att leta. 
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”Det går inte att ändra på alla dessa sidor eftersom vissa är väldigt gamla, men det är 
viktigt att kontakta de vanligaste som exempelvis Eniro och hitta.se så att numret 
ändras. Det går även att ringa via Facebook direkt till butiken, vilket gör oss väldigt 
tillgängliga enligt mig.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
4.2 Relationsmarknadsföring 
Gällande kundservice så kommer det in kommentarer och chattmeddelande lite då och 
då till samtliga butiker. Detta brukar ofta handla om enkla frågor som vilka öppettider 
butiken har eller frågor om specifika varor. Detta bekräftas av både Pressbyrån Växjö 
Campus och Goodshop. När det gäller Coop Konsum Virserum nämner här 
helhetsbilden av kundservice och att i alla från tävlingar, information, nyheter och 
kommentarer så existerar servicen. Det är dock svårt att kunna ge samma personliga 
service via Facebook som det är i butiken.  
 
”Det kan vara allt från ”kan ni ta hem den här varan för vi ser att ni handlar från de” 
eller senast idag fick vi förfrågan om att sponsra en vernissage.” 

– Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 
Att vara engagerad och aktiv nämns återigen av deltagarna som en viktig del för 
skapande och underhåll av kundrelationer genom Facebook. Att ha inlägg som är korta 
och koncisa men samtidigt informativa och spännande för följarna att läsa. Att skapa 
intresse och en vilja att komma tillbaka till företagets Facebooksida på nytt. Men för att 
kunna göra det krävs mer energi och engagemang, annars blir det svårt att uppnå.  
 
”Ser kunderna att vi är aktiva och lägger ut inlägg och även bjuder på oss själva så 
tror jag att det skapar en kund som är mer återkommande. Som sagt, informera och 
uppdatera och hålla det spännande.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
När det kommer till att förbättra kundrelationer så var respondenterna väldigt breda i 
sina svar, från Pressbyrån Växjö Campus ”Jag vet inte. Det handlar ju om att vara aktiv 
och att vara mer engagerad på vår sida.” till Coop Konsum Virserums genomförlig svar 
där de beskrev ett koncept kring att lyssna på sina kunder. För att ta del av deras åsikter 
om nya produkter och om butiken väljer att köpa in dem kan detta visa kunderna att 
butiken lyssnar och därmed förbättra kundrelationerna med hjälp av Facebook. 
Goodshop ser möjligheter i att kunna publicera intressant material för läsaren via 
Facebookkontot och vara aktiva med att ta fram eventuella nya koncept på typer av 
inlägg. 
 
4.3 Social customer relationship management 
Svaret var väldigt tydligt från våra intervjuföretag när vi frågade om och hur de 
använder Facebooks egna verktyg. Det var nämligen ingen av företaget som ansåg att de 
använde statistikverktyget på ett kontinuerligt eller förbestämt sätt. De hade även en 
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gemensam respons att de visste om att statistik var tillgänglig, men samtidigt inte 
tillräckligt för att kunna använda det till sin fördel. 
 
Gällande annonser var svaret mer utspritt med Pressbyrån Växjö Campus som inte hade 
använt annonser på grund av dåligt engagemang och fokus på sin Facebooksida. 
Goodshop hade testat annonser för kampanjer i samband med deras öppnande och 
ettårsjubileum och hade då fått en väldigt bra respons både gällande personer som 
utnyttjat kampanjen vid köp i affären samt ett ökat antal följare. 
 
Sammanfattningsvis så upplever företagen inte att det tar så mycket tid att hjälpa 
kunderna med eventuella Facebookärenden. Som Coop Konsum Virserums butikschef 
förklarar det: 
 
”Än så länge är det inte så mycket. Jag trodde dock att det skulle vara mer. Det är mest 
kommentarer på det vi lägger ut, och när folk frågar vad något kostar. Någon gång 
kanske det kommer någon efterfrågan, men det är inte ofta.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
Det verkar också vara oregelbundet hur kunder kontaktar företagen då en del kontakt 
sker genom chatten och en del genom kommentarer på Facebooksidan. För Coop 
Konsum Virserum har exempelvis inga chattmeddelanden mottagits medan chatten är 
den främsta kontaktvägen för Pressbyrån Växjö Campus. 
 
När respondenterna fick ta ställning till om de tror att några skillnader har uppstått som 
har kopplingar med Facebook svarade Pressbyrån Växjö Campus att det nog behövs fler 
följare för att det ska märkas av några skillnader. Coop Konsum Virserum och 
Goodshop mer optimistiska. Med tanke på att responsen är så pass tydlig både via 
sociala medier och i butiken när något lagts ut på Facebook, så tycker Linda Corell 
absolut att det finns koppling. Martina på Coop Konsum Virserum har också märkt av 
skillnader och förändringar i form av att fler faktiskt skaffar Facebook på grund av att 
butiken är aktiv där. Hon tror även att Facebook har gett dem chansen att visa sig 
nyanserade och att butiken hänger med i utvecklingen, både med nya produkter och nya 
kommunikationskanaler. 
 
”Vi har också fått en bättre image tror jag, eftersom innan uppfattades nog butiken som 
lite gammalmodig som inte var med riktigt. Det fanns inte samma möjligheter att visa 
att ”jo, vi har den nyheten”, ”vi har alla varor hemma” och ”vi är med” liksom.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
När vi frågar om det sker någon mätning där man kan se om företagens aktiviteter på 
sociala medier lönar sig så svarar alla nej. Det innebär att de inte kontinuerligt eller på 
ett specifikt sett går igenom statistik eller andra värden för att kunna se eventuella 
förbättringar i kundrelationshantering eller lönsamhet. De är medvetna om att 
Facebooks egna analysverktyg och statistik finns, men längre än så går det inte. Det 
enda som görs är att följa aktiviteten på deras Facebooksida och anpassa sig till vad som 
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fungerar. Oavsett om det gäller tävlingar eller, som Coop Konsum Virserum, att hitta 
rätt tidpunkter för när inläggen bör publiceras.   
 
”Förut lade jag bara ut inlägg på dagen eftersom jag bara jobbar dag, tills jag började 
märka de gångerna när jag glömt lägga ut en bild och fick göra det på kvällen istället 
och ”oj, vad många likes jag fick nu”.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 

4.4 Sociala medier – Facebook 
Alla tre butiker började använda Facebook för cirka två år sedan. Anledningarna till 
varför de valde att börja använda just Facebook skiljer sig lite. Anna Andersson på 
Pressbyrån Växjö Campus menar att hon valde just Facebook eftersom hon själv var 
aktiv där och för det var enkelt att skaffa. Alla tre butikerna håller med om att de trodde 
eller visste att det var det bästa sättet att nå ut till flest människor. Både Linda på 
Goodshop och Martina på Coop Konsum tydliggör att en av orsakerna också var att det 
är gratis. Coop Konsum Virserum är den enda butiken där butikschefen förklarar att hon 
tidigare har erfarenhet av föreningssida på Facebook och därmed kunskapen om att det 
ger effekt. Dock pushar även Coop central på att alla butiker ska ha Facebook, så det 
kändes naturligt att välja just den kommunikationskanalen. 
 
Coop Konsum Virserum och Pressbyrån Växjö Campus är överens om att det i början 
handlade om att nå ut till stamkunderna med viktig information, men att det idag även 
handlar om att generera nya kunder med hjälp av deras Facebooksida. Martina Gunnar 
på Coop Konsum förklarar att i början ville hon underhålla de kundrelationer hon redan 
hade med hjälp av Facebook, och att det även är viktigt idag. Dock fokuserar hon 
mycket mer idag än vad hon gjorde från början på att ständigt nå ut till så många som 
möjligt för att få nya följare. Linda Corell på Goodshop tycker att Facebook fungerar 
ungefär som hon förväntade sig från början, och att det hjälper dem till att nå ut till både 
nuvarande och nya kunder. 
 
”Med hjälp av Facebook når vi ju hela världen, medans man med en tidningsannons 
bara når ut lokalt.” 

- Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 
Alla tre butiker enas om att de använder Facebook till att informera om framförallt nya 
produkter, erbjudanden och kampanjer. Anna Andersson på Pressbyrån Växjö Campus 
förklarar att deras tanke var att de skulle ge information till de kunder som de redan 
hade men också att de ville få nya. Även Martina Gunnar på Coop Konsum Virserum är 
inne på detta spår då hon menar att tanken från början var att underhålla de 
kundrelationer som redan fanns med framförallt stamkunder, men att det idag även 
handlar mycket om att nå ut till och locka nya kunder. 
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”Innan var det mer ett bra sätt att nå ut och underhålla de relationer man redan hade 
med stamkunder. Medan man nu vill nå ut till alla och locka nya, samtidigt som man 
underhåller de man redan har.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 
De tre butikerna är överens om att deras engagemang på Facebook inte tar så mycket tid 
eller kräver några större resurser. Martina Gunnar på Coop Konsum Virserum menar att 
det som tar tid är inte att publicera något, utan att tänka ut vad som ska skrivas så att 
alla förstår och för att göra det lite mer spännande. Tiden som läggs på Facebook varje 
vecka från företagens sida ligger på några timmar och ibland även mindre. Det brukar 
även vara något som tar några minuter i taget när vissa inlägg ska göras eller kunder ska 
besvaras. 
 
”Det är inte mycket. Samtidigt som jag själv använder Facebook passar jag på att göra 
lite inlägg då och då. Om meddelanden kommer så ser jag ju det direkt i min mobil. Så 
jag brukar vara snabb på att svara kunder. Så det blir några minuter då och då.” 

- Anna Andersson, Butiksägare Pressbyrån Växjö Campus 
 
För alla deltagande företag så ser vi att själva underhållet av Facebooksidan görs av 
främst en person, butikschefen/butiksägaren. Detta beror i Pressbyråns fall inte på 
någon särskild anledning mer än att det spontant är något som hon gör då och då. I 
Coop Konsum Virserums fall behöver man ansöka om en administratörsroll via Coop 
central, något som gjort att underhållet av smidighet har hamnat på butikschefen. 
 
Information nämns som den grundläggande och viktigaste anledningen till varför 
företagen väljer att kommunicera genom Facebook. Att kunna nå ut med information 
om varor, kampanjer, nyheter och evenemang med mer. Även syften som att öka antalet 
följare, möjligheten att nå ut till nya potentiella kunder samt enkelheten i kundservice. 
Detta eftersom företaget istället för telefon- och mailkontakt kan använda sig av 
kontaktvägarna via Facebook, exempelvis chatten eller kommentarsfälten på företagets 
sida.  
 
”Syftet är att nå ut med information om varor, kampanjer och evenemang osv. Men 
också i kundservicesyfte, eftersom det är smidigare för kunderna att skriva till oss via 
Facebook än att behöva ringa eller maila.” 

– Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 
När vi frågar om butikerna reflekterar över hur pass öppna de är med information så 
förklarar Goodshop att de är väldigt öppna med information eftersom de kan berätta vad 
de vill flera gånger i veckan, och att det är väldigt svårt om man jämför med en 
tidningsannons. Martina på Coop Konsum förklarar att hon inte tror att de har något 
behov av att delge någon direkt information förutom det som rör varor, öppettider eller 
telefonnummer. Hon menar dock att det är viktigt att vara personlig, eftersom det är en 
så pass liten butik. Pressbyrån Växjö Campus förklarar att de inte tänkt så mycket på det 
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än, eftersom de inte varit tillräckligt aktiva på Facebook enligt Anna Andersson som är 
butikschef. 
 
”Det är svårare med en tidningsannons där man ska kunna förmedla något via en liten, 
liten ruta i tidningen. Men på Facebook är det lättare att berätta det vi vill, och vi kan 
dessutom göra det två, tre gånger i veckan.” 

- Linda Corell, Butiksägare Goodshop 
 
Pressbyrån Växjö Campus menar att de inte har tillräckligt med följare för att det ska 
kunna finnas en koppling mellan försäljning och Facebook. Anna Andersson som är 
butikschef förklarar dock att om det skedde en ökning av följare, så tror hon att man 
hade kunnat se det på försäljningen. Även Goodshop och Coop Konsum tror att det 
finns kopplingar. Martina Gunnar på Coop Konsum förklarar att om de inte hade lagt ut 
deras nyheter på Facebook, så kanske inte kunder hade reagerat på dem i butiken. Om 
en kund också ser en produkt på Facebook, kanske det leder till att de åker till butiken 
för att köpa den. Hon menar på att det går att locka kunder till butiken, men att öka 
försäljningen nog är upp till butikens utformning och utseende.  
 
”Har du väl fått dit en kund så har du ju tjänat några kronor.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
 

Pressbyrån Växjö Campus och Goodshop förklarar båda två att det mest är dem som 
lägger ut information på Facebooksidan, men att om någon kommenterar eller frågar 
något så svarar de så att en dialog sker åt båda hållen. Martina Gunnar på Coop Konsum 
Virserum menar istället på att hon inte alltid svarar på kommentarer, om det inte är 
något som hon känner behöver besvaras. Dock gillar hon alltid alla kommentarer, som 
en bekräftelse till läsaren att hon har sett den. Martina förklarar att hon i början försökte 
få kunderna till att vara mer aktiva på att kommentera, men att det var svårt att skapa 
den sortens engagemang. 
 
”Förr skrev jag ofta ”kommentera gärna”, men det är svårt att få kunder och läsare till 
att skriva kommentarer. Gillar gör de ofta, men att skriva kan ibland kännas som att de 
då tycker att de syns för mycket och istället väljer de att strunta i det. Det är svårt att få 
kunder till att vara aktiva på det sättet, och det har jag inte någon bra lösning på 
förutom tävlingar.” 

- Martina Gunnar, Butikschef Coop Konsum Virserum 
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5.0 Analys 
5.1 Public relations 
Carlsson (2012) skriver att företags och organisationers närvaro på sociala medier kan 
hjälpa företag i och med att de har möjligheten att ständigt hålla kontakt med kunder, 
bygga förtroende, låta kunden få en bättre inblick i organisationen samt skapa och 
underhålla kontakter. Pressbyrån Växjö Campus, Coop Konsum och Goodshop 
tydliggör att deras närvaro på Facebook främst leder till att de kan förmedla information 
och underhålla nuvarande kunder medan de strävar efter att få fler. Men precis som He 
et al. (2014) menar så blir det enklare och lättare för organisationer att använda 
Facebook eftersom det är kostnadsfritt, vilket också gör att både Coop Konsum, 
Pressbyrån och Goodshop ser möjligheter. 

Bortsett från dessa positiva effekter, så finns det även negativa. Carlsson (2012) skriver 
att en fördel med Facebook är att de kan kontrollera vad som publiceras och när. Coop 
Konsum har som säkerligen flera andra företag och organisationer en policy som säger 
att de inte får ta bort negativa recensioner. Detta gör att de fortfarande inte har full 
kontroll över vad som publiceras och vad som ses av deras läsare. Carlsson (2012) 
menar också att dålig publicitet kan skada företaget och även Maecker et al. (2016) 
menar att kunder har stora möjligheter till att göra sin negativa feedback hörd. Varken 
Coop Konsum, Pressbyrån eller Goodshop förväntar sig negativa effekter i framtiden 
från användandet av Facebook. Dock menar Valentini (2014) att ett blint accepterande 
av att sociala medier endast ska medföra positiva effekter inte är att föredra. Schaefers 
och Schamari (2016) förklarar också att klagomål från kunder ständigt ökar via 
företagskanaler på sociala medier. Detta är dock inget som intervjuföretagen upplevt, då 
negativa recensioner är relativt sällsynt. 

Allagui och Breslow (2016) menar att sociala medier kan stärka den effekt som skapas 
genom PR och därför borde sociala medier ses som en metod att kombinera med PR. 
Även Carlsson (2012) menar att sociala medier och traditionella 
kommunikationskanaler inte bör utesluta varandra, utan att de istället bör vara 
kompletterande. Coop Konsum är tydliga med att deras breda målgrupp inte bara finns 
på Facebook, och därför är det viktigt för dem att även använda sig av andra kanaler. 
Istället för att se det som ett komplement, ser Pressbyrån det som ett sätt att hjälpa 
närliggande studentföreningar. Goodshop förklarar att de har använt sig av 
tidningsartiklar, men att de inte upplever att det genererat några nya kunder. 

Ingen av organisationerna har en speciell strategi för vad som publiceras på deras sida, 
men däremot tänker på när inläggen ska publiceras och hur de ska se ut som exempelvis 
mycket bilder istället för lång text. Ahn et al. (2014) och Carlsson (2012) menar dock 
att det kan vara bra att i förväg ha en strategi eller plan över vad som egentligen ska 
publiceras och varför. De menar också på att det är viktigt att i förväg ha koll på hur 
pass öppna man ska vara med informationen på Facebook, så att det är intressant för 
läsaren samtidigt som det känns bekvämt för företaget. Choudhury och Harrigan (2014) 
menar också att det är viktigt att ha en strategi eller målsättning för Facebook som 
företagen kan mäta och följa upp, för att se eventuella skillnader och förändringar 
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Carlsson (2012) säger att dagens konsumenter är väldigt mättade av reklam och där med 
lönar det sig inte så pass mycket med ständiga utskick. Därför bör företag istället för att 
rikta in sig på en specifik målgrupp att nå ut till, fundera över hur pass sökbara och 
tillgängliga de är för de kunder som väljer att söka upp dem. Goodshop har sökt på 
internet i och med deras namnbyte, för att se hur pass sökbara de är i nuläget. Även 
Pressbyrån har fått upp ögonen för hur viktigt det är efter att de insett att en hemsida 
med öppettider för alla möjliga butiker i Sverige utgav öppettider som inte stämde för 
just deras butik. Detta gjorde att Pressbyrån Växjö Campus insåg att de måste vara 
väldigt tydliga och nå ut med rätt information till de som eventuellt kommer välja att 
söka upp den. Coop Konsum menar på att de förstår hur pass viktigt det är, och har flera 
olika alternativ för kunden när det kommer till att nå butiken. Carlsson (2012) menar 
också att detta är viktigt ur ett kundservicesyfte.  

5.2 Relationsmarknadsföring 
För att kunna underhålla kundrelationer via Facebook menar respondenterna att det är 
viktigt att vara aktiva och visa engagemang. De menar på att det måste vara spännande 
för att kunderna ska vilja komma tillbaka till deras sida igen, men då gäller det att lägga 
ned energi. När det kommer till att förbättra kundrelationer menar butikerna att det 
krävs engagemang och även här ständig intressant läsning. Coop Konsum tydliggör att 
det är viktigt att även visa kunderna att de lyssnar på dem, och att Facebook är ett bra 
sätt att göra det på. Ahn et al. (2014) menar på att tid har en stor påverkan på hur goda 
kundrelationer företagen har och även hur pass stor mängd kommunikation som sker. 
Författarna menar också på att företagen bör fokusera mycket på 
relationsmarknadsföring och att bygga relationer ur vänskapsvinkel. Det ger en nära 
relation med god upplevelse av deras produkter, kundservice, miljö och själva helheten. 
Det gör enligt Ahn et al. (2014) att kunderna inte bara bryr sig om produkten, utan att de 
faktiskt känner att de knutit ett band med företaget. Detta kan i sin tur leda till att 
kunderna som inte upplever vänskapsrelationen med ett företag, blir kund hos ett 
företag där detta prioriteras istället. När företagen talar om kommunikation med sina 
kunder så nämns det mer om att det är just informationen till kund som är viktigt, och 
inte att skapa ett lättsamt och vänskapligt innehåll på inläggen. 
 
5.3 Social customer relationship management 
Enligt Alavi (2016) innebär SCRM att på ett effektivt sätt kunna använda sig av de 
verktyg som Facebook tillhandahåller, exempelvis statistik, annonser, chatt eller 
kommentarsfält. Detta sker i syfte av att kunna få mer information om sina kunder för 
att senare använda denna information för att kunna stärka relationen mot kunderna. 
Intervjuföretagens syfte stämmer inte riktigt in på samma beskrivning eftersom de inte 
lade centralt fokus på att införskaffa information om kunder genom någon typ av 
mätning. Syftet låg snarare mot att stärka och skapa kundrelationer, vilket ändå liknar 
vad Alavi (2016) beskriver. 
 
De gånger när vi stötte på svar gällande insamling av information från kunderna rörde 
det produktutbud från Coop Konsum Virserum samt Goodshop. Butikerna kunde ibland 
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få feedback från kunderna kring deras sortiment som i sin tur kunde användas för att 
skapa ett mer attraktivt utbud i företagets butik. Detta är något som nämns av 
Choudhury och Harrigan (2014) som ett mått som kan användas för att följa upp 
kundrelationshanteringen från företagets perspektiv, även om betydelsefull data kan 
vara svårt att samla in via sociala medier. Kundkommentarer används dock inte som 
mått då inga av de intervjuade företagen har kontinuerlig eller strukturerad mätning av 
dessa Facebookhändelser. De interagerar alltså med kund utan någon specifik strategi 
eller mätbar målsättning, vilket är väsentligt enligt Choudhury och Harrigans (2014) 
forskning. Detta är inte heller ett mått som kan hittas under Facebooks egna 
statistikverktyg och leder till ett avsaknad mätverktyg kring denna typ av data. Coop 
Konsum Virserum såg, trots avsaknad av information, kundernas produktidéer och 
förslag som en möjlighet för dem att bygga relationer. Om kundförslaget leder till att 
produkten köps in kan detta marknadsföras utåt mot kund via deras Facebooksida och 
visa på att butiken lyssnar på sina kunder. Alavi (2016) placerar just marknadsföring 
som en potentiell möjlighet med SCRM, genom att använda Facebooks verktyg så som 
exempelvis kommentarsfält. Detta är direkt jämförbart med Coop Konsum Virserum 
eftersom de använder sig av kundkommentarer för att få in information om kund som 
sedan kan användas tillbaka mot denne i marknadsföring i syfte att stärka relationen. Så 
även om företagen till ytan inte verkade passa in på Alavis (2016) beskrivning av syftet 
av SCRM kan vi ändå se nyanser och exempel på när detta trots allt stämmer. 
 
Bortsett från produktförslag och idéer från företagens kunder existerar inga andra 
implementerande mätningar och enligt Maecker et al. (2016) ligger inte svårigheten i att 
kommunicera med kunderna, utan att kunna samla in nödvändig data för att kunna sålla 
ut nyckelkunder med mera. Företagen var eniga om svårigheten att förstå hur Facebooks 
annons- och statistikverktyg bör användas. Svårmanövrerade verktyg skulle kunna vara 
en grundläggande del i den svårighet kring datainsamling som Maecker et al. (2016) 
nämner. 
 
Företagen möts av olika typer av ärenden medan de vanliga är enkla frågor relaterat till 
öppettider eller deras produkter. Det varieras också huruvida de blir kontaktade genom 
chatten eller via kommentarsfältet på företagets Facebooksida. Med tanke på att de inte 
lägger ner mycket resurser åt att hantera kundkontakterna, och samtidigt medger att det 
inte är så mycket att ta hand om har företaget inte utvecklat sina Facebooksidor 
tillräckligt. Enligt Maecker et al. (2016) ger Facebook förutsättningar för företag att 
skapa en communitykänsla bland användarna på sidan för att på så sätt trigga igång 
aktivitet från kundernas håll. Idag saknar samtliga intervjuföretag en communitykänsla 
till en sådan grad att de vill involvera sig i diskussionerna på sidan och företaget 
kontinuerligt. 
 
Även negativa kommentarer nämns från två av våra tre intervjuade företag och även om 
Goodshop såg sin kritik mer som önskemål finns det en stor risk med negativ feedback 
via sociala medier. Både Maecker et al. (2016) samt Schaefers och Schamari (2016) 
beskriver ett högt och ökande antal klagomål från kunder på Facebook samt hur detta 
kan skapa negativ spridning till potentiella eller nuvarande kunder. En stor orsak till 
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detta är meddelandens synlighet för allmänheten. Coop Konsum Virserum beskriver hur 
deras policydokument inte tillåter att sådan information att tas bort, vilket ett sätt att 
säkerställa att all kritik tas på allvar och följs upp. Detta är riskabelt, samtidigt som 
kunder enligt Ahns et al. (2014) ”friendship” koncept och Apenes Solen och Pedersen 
(2016) både pratar om vikten av en nära och ärlig relation med kund, samt hur en sådan 
relation kan få kunder att inte bry sig om en del negativ feedback om företaget. I 
Goodshops fall följer de Apenes Solen och Pedersens (2016) exempel kring 
grundvärderingar och står fast vid sina matkriterier, vilket är därför vissa av kundernas 
klagomål på avsaknad av varor inte resulterar i att dessa har köpts in. I Coops fall om 
negativa kommentarer på Facebook visar även dem en ståndpunkt och värdering i att 
aldrig låta kundernas röst tystas utan höras och förhoppningsvis lösas. 
 
5.4 Sociala medier – Facebook 
Att våra intervjuföretag valde att bli aktiva på Facebook och skapa en företagssida var 
ett resultat grundat från tron om att detta är det bästa sättet att gratis kunna nå ut till fler 
människor. Eftersom företagarna redan var aktiva som privatpersoner blev detta ett 
naturligt steg att ta även med företaget. He, et al. (2014) beskriver i deras forskning en 
enkelhet för företag att kostnadsfritt kunna starta en tvåvägskontakt med sina kunder, i 
jämförelse med att betala pengar för att skapa en envägskontakt via en företagshemsida. 
Det är alltså inte konstigt att våra respondenter såg en enkel möjlighet att nå ut till fler, 
något som teorin bekräftar i studien. 

Forskning av Avidar et al. (2013), Distaso et al. (2011), McCorkindale (2010), 
Verhoeven, et al.(2012) samt Wright och Hinson (2014) beskriver hur företag som 
använder sig av sociala medier främst gör det i egenskap av en ny kanal för att sprida 
information, snarare än att skapa dialoger med kunderna. Det stämmer väl överens med 
vad våra respondenter sa under intervjuerna. De såg en möjlighet till att sprida 
information och erkände en avsaknad av dialog med kund på mer än en liten och icke 
kontinuerlig nivå. De ville ha en dialog, men hade samtidigt ingen strategi eller 
målsättning för hur detta skulle uppnås, vilket beskrivs som centralt enligt Choudhury 
och Harrigan (2014). Detta kan vara negativt för dem eftersom bland annat Carlsson 
(2012) samt Maecker et al. (2016) funnit att det finns en vilja från privatpersoner att 
interagera med företag via Facebook, och Alavi (2016) som beskriver att sådan 
interaktion kan ge information till företaget om sina kunder, som sedan kan användas 
för att förstärka kundrelationer och därmed öka försäljningen.  

Det våra respondenter också beskriver är en möjlighet att nå ut med information, både 
ur ett kundservice- och marknadsföringsperspektiv. Även här styrker en mängd forskare 
att dessa möjligheter finns. Pinto (2015) beskriver positiva effekter så som 
kundengagemang och ett förstärkt varumärke, Alavi (2016) att använda sig av 
information för att kunna få tillbaka feedback och information om kunderna och 
Carlsson (2012) skriver om en förbättrad kundkontakt och mer givande kundrelationer.  

Trots att många forskare beskriver möjligheter för företag som använder Facebook i 
syfte att förbättra och skapa kundrelationer, säger samma forskare (Mousavi, et al., 
2013, Pinto, 2015, He, et al. 2014) att det absolut viktigaste för att kunna ha en 
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framgångsrik närvaro på Facebook är engagemang, både från företagets ledning och att 
de har engagemang nog att lägga resurser på sociala media och att utveckla det. Vid 
intervjun med tre företag inom detaljhandeln såg vi ett gemensamt mönster, där ingen 
av dem lägger tillräckligt med aktivitet eller engagemang på att utveckla sin 
Facebooksida eller sina interaktioner med kunderna. Alla lade endast max ett par 
timmar i veckan på kundserviceärenden, inlägg och dylikt på sitt Facebookkonto.  

Det är idag bara en person från varje företag som sköter aktiviteterna på deras 
respektive Facebooksida och enligt Carlsson (2012) finns det en stor risk med detta. En 
risk är exempelvis om det är företagets åsikter som kommer fram eller om det är den 
enskilda personens. Utöver det faktum att endast en person från företaget sköter 
Facebook, är det inte en person med utbildning eller som har det som huvudsyssla. 
Butikscheferna tar alltså tid lite då och då för att svara på kundkommentarer och skapa 
inlägg till företagets sida, vilket inte är tillräckligt med tid för att planera och skapa 
strategier och målsättningar för Facebook. Carlsson (2012) pratar just om vikten att 
företaget hittar personer som är engagerade och vill utveckla företagets aktivitet på 
sociala medier. Som exempel kan Pressbyrån Växjö Campus nämnas och Anna som 
ständigt under intervjun säger att hon borde ”ta tag i det” och ”vara mer aktiv”. Det 
krävs enligt Carlsson (2012) en person som dels har tid och resurser bakom sig att 
genomföra utvecklingen och förbättringen på sociala medier, men dels även en person 
som är engagerad nog att göra det. Idag finns inga sådana personer i intervjuföretagen 
som passar in i beskrivningen. Även om företagen gör inlägg och hanterar kunder när 
det behövs så är det mycket tankar på förändringar och förbättringar som aldrig 
genomförs. Detta trots att interaktionerna idag är relativt få och inte tar upp mycket tid.  

I vår undersökning har vi intervjuat mindre butiker inom detaljhandeln och inte stora 
multinationella företag som har personer på heltid att endast fokusera på sociala medier. 
Detta är enligt Carlsson (2012) inte en orsak till få interaktioner, utan menar att det 
finns många företag av olika storlekar som lyckats väl på sociala medier. För 
engagemang, som beskrivs av Mousavi et al. (2013), är det mest centrala kriteriet 
tillsammans med engagemang från kundernas håll och engagemang är inte något som 
endast en viss storlek av företag besitter. 

Information nämns som den grundläggande och viktigaste anledningen till varför 
företagen väljer att kommunicera genom Facebook. Att kunna nå ut med information 
om varor, kampanjer, nyheter och evenemang med mera. Även syften som att öka 
antalet följare, möjligheten att nå ut till nya potentiella kunder samt enkelheten i 
kundservice. Detta eftersom företaget istället för telefon- och mailkontakt kan använda 
sig av kontaktvägarna via Facebook, exempelvis chatten eller kommentarsfälten på 
företagets sida. Mousavi et al. (2013) anser att företag kan skapa innehåll och 
marknadsföring via sociala medier som i sin tur kan trigga aktiviteter och engagemang 
hos företagets kunder. Detta för att på så sätt kunna känna av kundernas vilja att föra en 
dialog och interagera med dem. Hur aktiva kunderna är kan enligt författaren vara en 
indikation på det resultat som Facebooksatsningen kan få. Om vi tar en titt på våra 
respondenter har de inte någon uttalad strategi för hur detta ska genomföras. Det är 
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enligt Martina Gunnar på Coop Konsum Virserum svårt att få kunderna att engagera sig 
och vara aktiva med kommentarer och att det var något de försökte göra i början. 
 
Idag ser de tre företagen på inläggsskapandet som information till kunderna. De satsar 
varken energi eller tid på att skapa inlägg som skapar interaktioner, snarare inlägg med 
information om öppettider, nyheter i butiken med mera, med hopp om att de på så vis 
ska kunna förstärka kundrelationerna. När företag inte upplever de resultaten eller 
interaktionsnivån som de velat nå är det viktigt med uthållighet (Pinto, 2015 & He, et 
al., 2014). Coop Konsum Virserum är ett bra exempel när de själva säger att de inte 
fortsatte jobba vidare med målet att skapa interaktioner på samma sätt idag som de 
gjorde i början. 
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6.0 Slutsats 
För att skapa kundrelationer är Facebook ett effektivt alternativ eftersom det enkelt går 
att kombinera med andra traditionella kommunikationskanaler. Det är kostnadsfritt och 
ger möjlighet till att nå ut till många potentiella kunder genom en tvåvägs-
kommunikation. Därför bör företag ta tillfälle i akt att utnyttja Facebook som ett 
komplement till nuvarande kundrelationshantering, då de enda resurser som krävs är tid 
och engagemang. 
 
För att lyckas skapa en tvåvägskommunikation är det viktigt att företagen skapar 
innehåll som är lättsamt, intressant och inbjudande till interaktion i kommentarsfälten. 
Detta innebär att inte enbart använda Facebook som en informationskanal, utan som en 
interaktionskanal. Med hjälp av att skapa dialog med kunderna kan en communitykänsla 
byggas upp, som innebär en närmre och mer vänskaplig relation. 
För att detaljhandelsföretag ska kunna skapa och underhålla kundrelationer via 
Facebook kräver det framförallt engagemang och tid från företagens sida. Det är viktigt 
att företagen från början har viljan till att utveckla Facebooksidan och att börja 
interagera med både potentiella och nuvarande kunder. När engagemang och viljan 
finns, bör det sättas upp en mätbar strategi och målsättning. Med en mätbar strategi kan 
företagen i efterhand mäta det resultat som deras insatser på Facebook har genererat och 
ta lärdom av detta för att utveckla sin kundrelationshantering. 
 
Vår studie visar att negativ kritik och recensioner förekommer hos samtliga 
intervjuföretag, men att ingen förväntar sig negativa effekter i framtiden. Med tanke på 
att Facebook är en offentlig plattform så är alla negativa kommentarer synliga för 
allmänheten, något som enligt tidigare forskning kan skada både relationer och 
företagets varumärke. Det kan därför vara nyttigt för företag att vara medvetna om att 
Facebook inte bara kan medföra positiva effekter. Även här kan det vara bra att använda 
sig av en strategi för hur negativ feedback ska hanteras i framtiden. Med hjälp av en 
strategi kan den negativa feedbacken istället för att skada företaget, användas till att 
samla in information om hur de kan förbättra sin verksamhet och även kundrelationer. 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det största hindret för små detaljhandelsföretag tror vi är att de inte har någon anställd 
med sociala medier som huvudsyssla eller med tillräcklig kompetens för att utveckla 
detta. Det är i vår studie tydligt att detta ofta läggs på en redan upptagen tjänst, vilket 
gör det svårt att både hitta engagemang och tid nog att göra en framgångsrik satsning. 
Något som saknas inom det teoretiska fältet är studier med fokus på små, men 
framgångsrika, företag inom detaljhandeln och hur dessa gör för att med små resurser 
lyckas skapa och underhålla kundrelationer via Facebook. Genom att skapa en förståelse 
för vad som fungerar, och framförallt hur, kan andra företag få kunskap om hur de 
själva kan göra för att lyckas. 
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7.0 Diskussion 
Idag upplevs det vara många som skapar en Facebooksida per automatik till följd av att 
de flesta företag redan har det. Risken blir då att beslutet inte blir speciellt planerat eller 
genomtänkt, inte heller grundat ifrån engagemang och tydlig målsättning. Detta kan 
resultera i en Facebooksatsning utan mål, strategi och slutligen utan personal och 
resurser nog för att genomföra den. Det upplevs som att företag inte inser att det faktiskt 
krävs tid och engagemang att planera vilken typ av inlägg som ska skapas och hur en 
dialog med kund kan triggas igång. I studien såg vi att samtliga företag som deltog 
använde Facebook som en informationskanal som resulterat i en envägskontakt med 
kunderna. Det fanns alltså inte tillräckligt med engagemang eller kunskap att skapa en 
dialog genom intressanta inlägg som kunderna vill vara aktiva med att kommentera. För 
att skapa goda kundrelationer behövs det även ett engagemang från kunden, vilket är 
något som företagen kan öka genom sina aktiviteter. Alla aktiviteter där företagen 
försöker få in kunden i samtalet är en början på att bygga upp ett community där 
relationen gentemot företaget förstärks.  
 
Med en avsaknad strategi kan det tänkas bli svårt att dra nytta av negativ feedback. De 
intervjuade företagen visar att de inte förväntar sig några negativa effekter i framtiden i 
samband med Facebook, och när en strategi inte finns kan det bli svårt att veta hur den 
negativa feedback ska hanteras. Med en ökning av antalet klagomål och kritik från 
privatpersoner är detta för viktigt för att ignoreras. 
 
För att tydliggöra det resultat vi kom fram till i vår studie har vi valt att plocka ut de 
grundpelare ur slutsatsen som vi anser är de viktigaste när det kommer till att skapa och 
underhålla kundrelationer, för att placera de i nästa avsnitt kallat “rekommendationer”. 
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8.0 Rekommendationer 
I detta avsnitt kommer vi att tydliggöra de viktigaste grundpelarna i hur företag inom 
detaljhandeln kan skapa och underhålla kundrelationer med Facebook. 
 

 Tid 
- Vår rekommendation är att företag med mål att förbättra sina kundrelationer 
bör åsidosätta tid till personalen för att jobba med Facebook. Detta är en 
förutsättning för att en satsning ska kunna bli framgångsrik, med många nya 
samt stärkta kundrelationer. 
 

 Engagemang 
- För att en satsning på Facebook ska bli framgångsrik behöver det finnas ett 
driv till att lyckas och en vilja att utveckla inläggen, kundservicen och 
kommunikationen mellan kund och företag. 
 

 Strategi & målsättning 
- För att det ska vara värt att lägga ned tid och engagemang på Facebook måste 
det göras effektivt så att företagets resurser inte används utan resultat. Grunden 
till detta är att ha en uttalad strategi och målsättning som i sin tur är 
mätningsbar. Det betyder att på förhand bestämma vilka typer av inlägg som ska 
göras, och hur framgången på dessa ska mätas. Genom möjligheten att mäta 
framgången blir det lättare för företagen att se om deras satsning lönar sig, och 
positiva resultat kan leda till fortsatt utveckling och fortsatt engagemang. Även 
gällande kundkontakten krävs det en målsättning om exempelvis kundnöjdhet, 
hur många ärenden som hanteras samt hur snabbt dessa hanteras etc. 
 

 Interaktion 
- Vår rekommendation är att interaktion ska var centralt för företagen via alla 
aktiviteter på Facebook. Det betyder att all kontakt med kund ska strävas mot att 
vara intressant och få de att vilja föra en dialog med företaget. Exempel på detta 
är tävlingar, feedback på nya produkter och inlägg med fokus på diskussion. 
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IV 

Bilagor 
Intervjufrågor 
Public Relations 

• Vad har Facebook gett för positiva/negativa effekter för ert företag? 
• Vad har ni för förväntningar på positiva/negativa effekter i framtiden? 
• Använder ni er även av traditionella kommunikationskanaler? I så fall, vilka? 

(ex. affisher, reklamblad, annonser, tv, radio, tidningar..) 
• Finns det några speciella strategier för materialet som publiceras på er 

Facebooksida? (utifrån era affärsmål, riktat till målgruppen..) 
• Reflekterar ni över hur pass sökbara och tillgängliga ni är för de kunder som 

väljer att söka upp er?  
 
Relationsmarknadsföring 

• Sker det någon kundservice via Facebook? Hur ser den ut? 
• Hur tror ni att ni med hjälp av Facebook kan skapa samt underhålla 

kundrelationer?  
• Hur kan ni förbättra era kundrelationer med hjälp av Facebook? Vad ser ni för 

möjligheter?  
  
Social customer relationship management 

• Använder ni Facebooks egna verktyg? Hur? (Facebook har utvecklat statistik 
och analysverktyg för företag att realtid kunna se vilka interaktioner som sker 
och av vilken målgrupp) 

• Vad är det för ärenden ni möts av på Facebook? Hur mycket tid krävs för att 
hjälpa kunder med dessa ärenden? 

• Sker kommunikationen via chatten eller Facebookinlägg? 
• Hur vet ni att eventuella skillnader och förändringar som uppstått har kopplingar 

med Facebook?  
• Mäter ni om era insatser på sociala medier lönar sig eller förbättras? Vad mäter 

ni? Hur?  
 

Sociala medier – Facebook 
• När började ni använda Facebook?  
• Varför började ni använda just Facebook?  
• Vad var era förväntningar då? Har de förändrats under användandets gång?  
• Vad var tanken att ni skulle använda er Facebooksida till då? Vad är tanken 

idag?  
• Beskriv ert engagemang på Facebook? Kräver det mycket resurser?  
• Hur mycket tid lägger ni ned på Facebook per vecka? 
• Hur många är ni som sköter underhållet av Facebook? Varför valt antal?  
• Vad är ert syfte med kommunikation via Facebook? 
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• Företag idag väljer en mer transparent kommunikation mot sina kunder, hur 
upplever ni er själva? Har ni detta i baktanke vid er kommunikation och inlägg?  

• Om ni tror att det finns en koppling mellan Facebook och försäljning, hur skulle 
ni beskriva den? Har ni upplevt någon förändring i försäljningsvolymen eller 
omsättningen?  

• Är kommunikationen aktiv åt båda hållen? Uppmuntrar ni till att få ta del av 
läsarnas tankar och åsikter? Svarar ni i sin tur på läsarnas kommentarer?  
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Intervjumaterial 
Coop Konsum Virserum – Butikschefen Martina Gunnar 
Public Relations 

• Vad har Facebook gett för positiva/negativa effekter för ert företag? 
Svar: Det positiva är att vi får ut massa information till de människor som själva valt att 
ta emot informationen genom att det följer vår Facebooksida. En annan väldigt positiv 
del är ju att det är gratis att använda Facebook. Ju mer information vi lägger ut ju mer 
sprids det och det går att puscha på det hur många gånger man vill, tills man själv tycker 
att man är jobbig. Det negativa med Facebook är att negativa resencioner kan lämnas 
där alla kan se. Coop i sig har en policy som säger att lämnas en dålig recension så får 
den inte tas bort, utan den ska hanteras och förhoppningsvis kan problemet även lösas. 
Om en kund exempelvis upplevt att personalen varit otrevlig så får vi kommentera 
något liknande som ”vad synd att du upplevde det så, kom gärna in till butiken och 
förklara mer”. 
 

• Vad har ni för förväntningar på positiva/negativa effekter i framtiden? 
Svar: Rent generellt så försöker man ju vara aktiv på Facebook bara för att få fler som 
gillar ens sida för man vill nå så många i närområdet som möjligt. Om man tänker själv 
i Virserum som är en liten ort, så gillar man troligtvis flera lokala sidor men det är 
kanske inte så ofta man handlar exempelvis färg på färgbutiken bara för att man följer 
dem på Facebook. Men når man kunderna på Facebooksidan så håller man dem ju 
uppdaterade. Så även om de handlar på ICA, så når man dem ändå via Facebook och de 
kan då se att det faktiskt händer saken i butiken. Det tror jag gör att så de inte går i sin 
egna värld och tror att ICA är det enda alternativet, utan att vi ständigt håller de 
uppdaterade om att det finns ytterligare ett alternativ. Öka antalet gillare är alltså viktigt 
så att vi når ut till fler människor. Det enda negativa jag kan tänka mig är att man gör 
tabbar i butiken, exempelvis att vi stavar fel och skriver något konstigt på en skylt och 
någon tar kort på det och sedan lägger upp på vår sida. Det kanske inte är så farligt men 
det är det enda negativa jag kan komma på, förutom negativa kommentarer. Skriver 
någon en negativ kommentar  eller recension så fastnar den i läsarnas öron och ögon 
lättare än vad positiva kommentarer gör. Det är lättare att föra vidare negativa 
upplevelser och åsikter än positiva, det märker man själv både som kund och även som 
person ibland. 
 

• Använder ni er även av traditionella kommunikationskanaler? I så fall, vilka? 
Svar: Ja, det gör vi. Reklamblad och tv-reklam har vi varje vecka men det är Coop 
centralt och inte butiken i sig. Vi har även skyltar utomhus, annan information som vi 
sätter upp och många affischer som kommer har ju redan tryckt information. De brukar 
jag ta kort på och lägga upp på Facebook för att visa och även skriva ”har ni sett det 
här?”. På så sätt kan man kan kombinera traditionella kommunikationskanaler med 



  
 

VII 

sociala medier. Tidningsannonser är det enda som vi, butiken i sig, gör själva, men det 
blir inte så ofta. 
 

• Finns det några speciella strategier för materialet som publiceras på er 
Facebooksida? 

Svar: Nej, inte direkt. Det är en bred bransch så målgruppen är i stort sätt alla. Det 
gäller att vara aktiv eftersom alla pensionärer inte tittar på Facebook och barn når man 
ju genom föräldrarna. Så det gäller att tänka hur man når ut till alla målgrupper och hur 
gör man alla nöjda. Vissa företag som har en begränsad målgrupp kanske det räcker för 
att bara använda sig av Facebook, men för oss är det fortfarande viktigt med våra 
reklamblad för äldre människor som kanske inte går in och tittar i mobilen eller datorn. 
Det finns ju studier där de säger att ”lägger du bara ut text så läser inte lika många det 
som du om du lägger ut det med en bild”, och det är faktiskt något vi tänker på. Vi 
försöker alltid lägga ut en bild eller något annat i samband med en text. Även om det 
bara är att ta kort på en text så gör jag hellre det än att skriva bara text. 
 

• Reflekterar ni över hur pass sökbara och tillgängliga ni är för de kunder som 
väljer att söka upp er? 

Svar: Ja, vi försöker tänka på det. Jag tycker att vi är väldigt sökbara och tillgängliga. 
Till exempel som nyligen bytte vi telefonnummer, och då när man söker igenom alla 
sökmotorer som söker väldigt långt tillbaka ser man många sidor där vårt gamla 
nummer står. Det går inte att ändra på alla dessa sidor eftersom vissa är väldigt gamla, 
men det är viktigt att kontakta de vanligaste som exempelvis Eniro och hitta.se så att 
numret ändras. Det går även att ringa via Facebook direkt till butiken, vilket gör oss 
väldigt tillgängliga enligt mig, och även meddelanden genom Facebook går att skicka. 
Om det skulle vara att en kund exempelvis är inte är nöjd med något, så kan de också 
vända sig till Coop centralt så skapar de ett ärende som sedan går tillbaka till den 
ursprungliga butiken. Då får butiken kontaktuppgifter till kunden, och i ärende att lösa 
problemet så gott det går. Så det finns många vägar och sätt att kontakta och söka upp 
Coop tycker jag. 
 
Relationsmarknadsföring 

• Sker det någon kundservice via Facebook? Hur ser den ut? 
Svar: Jag tycker att det är en slags kundservice att visa vad som händer i butiken. Ofta 
kommer det nyheter, och då visar vi att ”nu finns den här” och det gäller även om det är 
extra bra på någon produkt. Service kan vara väldigt mycket och det mest självklara i en 
butik är ju personlig service, där man ska vara trevlig och hjälpsam. Det är något som är 
svårare att ge över Facebook. Vi brukar ha tävlingar där vi visar att ”nu har ni chans att 
vinna det här”, vilket jag tycker är en slags kundservice. Alla kommentarer som 
innehåller en fråga eller något annat som man känner behöver besvaras på Facebook, 
besvarar vi självklart. 
 

• Hur tror ni att ni med hjälp av Facebook kan skapa samt underhålla 
kundrelationer? 
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Svar: En spännande och aktiv Facebook-sida vill man ju vara med och följa. Ser 
kunderna att vi är aktiva och lägger ut inlägg och även bjuder på oss själva så tror jag att 
det skapar en kund som är mer återkommande. Som sagt, informera och uppdatera och 
hålla det spännande. Och även visa, eftersom alla inte handlar varje dag, så då kanske de 
missar om de kommer hem en ny vara. Men då kan jag informera om det och det tror 
jag både skapar och förbättrar en kundrelationer. 
 

• Hur kan ni förbättra era kundrelationer med hjälp av Facebook? Vad ser ni för 
möjligheter?  

Svar: Jag som administrerar ser vilka som går in och gillar, och då ser jag ofta vilka 
som handlar ofta och vilka som man aldrig sett innan. Vissa varor, som om Coca cola 
skulle släppa en ny smak exempelvis, då är det ju en självklarhet att ta hem den. Men 
ofta kan det ju vara att stamkunder frågar efter produkter, och då kan man tänka att det 
är en ganska bra grej att visa för både de som frågat men även för andra. Då kan man 
även lägga ut det att ”nu finns den här efterfrågade varan hemma”. Då det kanske är fler 
som undrat om den varan, eller också så visar det andra kunder att det lönar sig att 
fråga. Då kan man ju också skriva ”är det något ni saknar, hojta till så ska vi försöka 
fixa det”. Annars tror jag på det här med att skapa interaktion, att tävlingar där kunderna 
kan vinna saker, är en bra grej att förbättra kundrelationer. Ofta ska en vinnare dras som 
har exempelvis motiverat bäst, vilket gör att kunder motiverar sig och engagerar sig för 
att vinna. Det tror jag att vi tjänar på i längden. 
  
Social customer relationship management 

• Använder ni Facebooks egna verktyg? Hur? 
Svar: Jag är dålig på det. Jag har kikat ibland men jag tycker inte det är det allra lättaste 
att förstå. Jag brukar kolla det som är mest basic, som exempelvis hur många som har 
nåtts av inlägget eller hur många som har delat. Sen brukar Facebook puscha att ”ditt 
senaste inlägg har setts av x antal fler personer än inlägget innan det”. Man hittar även 
vilka tider man ska lägga ut sina inlägg. Jag har sett att antingen ska man lägga ut tidigt 
på morgonen för då ligger folk och kollar i sängen när de precis vaknat, eller så ska man 
lägga ut det sent när folk sitter hemma inne på internet i soffan. Lägger jag ut något mitt 
på dagen så får jag väldigt dålig räckvidd på det, så det är inte ofta jag gör det längre. 
Möjligtvis kan man lägga ut något mitt på dagen, strax innan lunch då många människor 
också sitter med telefonen. Men morgon och kväll är bäst och det är sånt som man tar 
med sig eftersom man vill att det ska ses av så många som möjligt. 
 

• Vad är det för ärenden ni möts av på Facebook? Hur mycket tid krävs för att 
hjälpa kunder med dessa ärenden? 

Svar: Än så länge är det inte så mycket. Jag trodde dock att det skulle vara mer. Det är 
mest kommentarer på det vi lägger ut, och när folk frågar vad något kostar. Någon gång 
kanske det kommer någon efterfrågan, men det är inte ofta. Det som tar mest tid är mest 
att formulera texten till det som jag publicerar, så alla ska förstå och så man inte skriver 
fel. 
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• Sker kommunikationen via chatten eller Facebookinlägg? 
Svar: Inlägg på sidan. Jag tror inte jag har fått något chattmeddelande alls, än. 
 

• Hur vet ni att eventuella skillnader och förändringar som uppstått har kopplingar 
med Facebook?  

Svar: Vissa äldre känns det som att de har skaffat Facebook bara för att vi har sagt att vi 
har Facebooktävlingar där och inte bara den klassiska i butik-tävlingen. Så det skapar 
mer engagemang bland kunder sen vi skaffade Facebook. De vill ju också vara med och 
se vad som händer där, så det blir aktivare kunder kan man säga. Vi har också fått en 
bättre image tror jag, eftersom innan uppfattades nog butiken som lite gammalmodig 
som inte var med riktigt. Det fanns inte samma möjligheter att visa att ”jo, vi har den 
nyheten”, ”vi har alla varor hemma” och ”vi är med” liksom. Vi är lite mer nyanserade 
nu kan man säga, och jag tror vi uppskattas även mer av en yngre målgrupp vilket gör 
att vi når ut till fler. 
 

• Mäter ni om era insatser på sociala medier lönar sig eller förbättras? Vad mäter 
ni? Hur?  

Svar: Inte direkt. Kör man en tävling där deltagarna ska gilla och dela så märker man 
direkt att ”oj, nu kom det in massa nya gillare”, så det tjänar man på. Det tar inte så lång 
tid att slänga ihop en tävling, utan det som är jobbigt eller tar tid är att man måste gå 
igenom alla för att dra en vinnare till slut. Jag har försökt att hitta mest lämplig tidpunkt, 
och det tycker jag man kan kalla mätning. Förut lade jag bara ut inlägg på dagen 
eftersom jag bara jobbar dag, tills jag började märka de gångerna när jag glömt lägga ut 
en bild och fick göra det på kvällen istället att ”oj, vad många likes jag fick nu”. 
  
Sociala medier – Facebook 

• När började ni använda Facebook? 
Svar: Strax efter jag började på Coop, så det är hösten år 2014. 
 

• Varför började ni använda just Facebook?  
Svar: Coop central puschar ganska mycket på att man ska ha det. De har en 
Facebooksida för alla Coop butiker i Sverige, men alla är inte aktiva då det inte finns 
någon i butiken som administrerar sidan. Men det kändes naturligt och då var inte 
Instagram lika spritt till företag som det är nu. Twitter känns mest politiskt så det har 
aldrig varit aktuellt. Instagram är det några butiker som skaffat nu, men då är det 
administratörerna för Facebooksidan som får ha den privat och det känns inte så kul att 
lämna ut mina uppgifter. Förutom att själva Coop puschar, så var jag vice ordförande i 
ekonomföreningen när jag pluggade och då administrerade jag vår Facebooksida. Jag 
visste på så sätt redan sen innan att man når ut till många och att det är ett bra verktyg. 
Jag vet också att många unga framförallt använder Facebook, och alla kontaktuppgifter 
som behövs finns ju på vår Facebooksida. Nu för tiden behöver man inte googla utan 
man kan söka på Facebook istället om det är något. 
 

• Vad var era förväntningar då? Har de förändrats under användandets gång? 
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Svar: I början var det lite mer att man ville nå ut till stamkunderna, och då kändes det 
varje gång ”oj vi har fått 20 gillare nu” men så helt plötsligt var det uppe i 200 stycken. 
Det handlar mycket om att nå så många följare som möjligt och hur många som det ökar 
med. Innan var det mer ett bra sätt att nå ut till och underhålla de relationer man hade 
med stamkunder. Medan man nu vill nå ut till alla, och skapa nya kundrelationer 
samtidigt som man underhåller de man redan har. 
 

• Vad var tanken att ni skulle använda er Facebooksida till då? Vad är tanken 
idag? 

Svar: Innan var det mer ett bra sätt att nå ut och underhålla de relationer man redan 
hade med stamkunder. Medan man nu vill nå ut till alla och locka nya, samtidigt som 
man underhåller de man redan har. 
 

• Beskriv ert engagemang på Facebook? Kräver det mycket resurser? 
Svar: Det är ju aktivitet morgon eller kväll som gäller. Ofta funderar man ju på det man 
ska lägga ut några dagar, exempelvis om man ska komma på en ny tävling. Jag får 
fundera över vad jag ska skriva, vad de ska de motivera eller vad ska de göra istället 
eftersom de finns regler att kunden måste göra något för att kunna vinna något i utbyte. 
Men Facebook kräver ingen större tid, det är mer än eftertanke i så fall. Det vi gör på 
vår sida är att publicera tävlingar, puscha ut information, tipsa om bra priser, allmän 
information och ibland presentera personalen. 
 

• Hur mycket tid lägger ni ned på Facebook per vecka? 
Svar: En timme ungefär. 
 

• Hur många är ni som sköter underhållet av Facebook? Varför valt antal?  
Svar: Det är främst jag som är butikschef. Någon i personalen har lagt ut en bild någon 
gång, men det är ytterst sällan. Man får ansöka om att bli administratör till Coop central, 
och jag tror bara man kan ha en person per butik. Sen får man gå genom sin privata 
istället. 
 

• Vad är ert syfte med kommunikation via Facebook? 
Svar: Sprida information och försöka få likes, följare och nå ut till nya människor. 
 

• Företag idag väljer en mer transparent kommunikation mot sina kunder, hur 
upplever ni er själva? Har ni detta i baktanke vid er kommunikation och inlägg?  

Svar: Jag tror inte vi har något behov av att delge någon vidare information än det som 
rör våra varor. Den enda informationen är öppettider och telefonnummer exempelvis. 
Man försöker vara personlig eftersom vi är en liten butik, och kundbemötande är a och 
o. I och med att vi är så pass små det är då extra viktigt att kunderna vet vilka som 
jobbar här och de kan prata med personalen och inte känner att de är rädda för att ställa 
dumma frågor. Sprida kunskap om personalen och vad vi gör, ex presentation, är en bra 
idé för att vara mer personlig. 
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• Om ni tror att det finns en koppling mellan Facebook och försäljning, hur skulle 
ni beskriva den? Har ni upplevt någon förändring i försäljningsvolymen eller 
omsättningen?  

Svar: På något sätt måste du ju nå ut till kunderna och visa eller berätta vad du har att 
erbjuda, och i och med att visa att vi har alla dessa nyheter och vad som händer här så 
blir kunder mer lockade och tar sig till butiken. Det är inte ofta en kund går in i en 
mataffär utan att köpa någonting. Så har du väl fått dit en kund så har du ju tjänat några 
kronor. Men just öka försäljning är väl mest upp till butikens utseende och utformning 
tror jag. Men just locka till butiken tror jag Facebook bidrar till. Så svaret är både ja och 
nej på den frågan. Ofta köper man det man alltid köper, och man ser inte nya varor om 
man inte blir tipsad till det eller blir tvingad till att se det. 
 

• Är kommunikationen aktiv åt båda hållen? Uppmuntrar ni till att få ta del av 
läsarnas tankar och åsikter? Svarar ni i sin tur på läsarnas kommentarer?  

Svar: Jag gillar alla kommentarer. Men det är inte alltid jag svarar, men som sagt jag 
visar alltid att jag har sett deras kommentarer. Förr skrev jag ofta ”kommentera gärna”, 
men det är svårt att få kunder och läsare till att skriva kommentarer. Gillar gör de ofta, 
men att skriva kan ibland kännas som att de då tycker att de syns för mycket och istället 
väljer de att strunta i det. Det är svårt att få kunder till att vara aktiva på det sättet, och 
det har jag inte någon bra lösning på förutom tävlingar. 
 
 
Pressbyrån Växjö Campus – Butikschefen Anna Andersson 
Public Relations 

• Vad har Facebook gett för positiva/negativa effekter för ert företag? 
Svar: Det har inte gett så mycket effekter. Det krävs mer följare och personer som gillar 
sidan. 
 

• Vad har ni för förväntningar på positiva/negativa effekter i framtiden? 
Svar: Jag måste börja ta tag i det och börja vara mer aktiv för att få mer följare. Då kan 
vi börja få positiva effekter och kanske se en förändring med försäljningen. 
 

• Använder ni er även av traditionella kommunikationskanaler? I så fall, vilka? 
Svar: Ja, under åren som butiken funnits har vi gjort många olika saker. En gång gjorde 
vi utskick till alla boenden på campus, men det är ingen som verkar läsa reklam. Så det 
hade hjälpte inte oss någonting. Vi försöker också att hjälpa studentföreningarna när det 
finns pengar till det. Det är trots allt våra stamkunder och vi försöker stötta föreningarna 
så gott det går. I år har vi stöttat allkåren, men det har blivit sämre med åren och jag vet 
inte varför. Vi brukar alltid sponsra EHVS vid exempelvis deras kickoff och det brukar 
fungera bra. Ett exempel var när en av kickersen (ledare för de ny studenterna) hade en 
megafon och gick förbi pressbyrån på en tour runt campus och ropade ut att ”Här ligger 
Pressbyrån och här handlar jag minst fyra gånger i veckan”. Det var bra gratis reklam. 
Sedan har vi även gett iväg presentkort som det står pressbyrån på laddade med 50 
kronor och även kuponger på gratis kaffe. Gratis kaffe märktes av för att många av de 
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nya studenterna som fick dem via EHVS goodiebag kom och hämtade ut sin kaffe. De 
tio presentkorten som vi delade ut har jag inte sett skymten av och det är synd. Man vet 
ju inte om de används eftersom de kan användas på alla pressbyrånbutiker. 
 

• Finns det några speciella strategier för materialet som publiceras på er 
Facebooksida? 

Svar: Nej, det gör det väl inte. Många andra har ju en del tävlingar och så. Gilla och 
dela-tävlingar men vi har inte haft någon sådan än.  
 

• Reflekterar ni över hur pass sökbara och tillgängliga ni är för de kunder som 
väljer att söka upp er? 

Svar: Ja, det märktes när vi bytte öppettider och personer inte går in på pressbyrån.se 
och letar upp vår butik för att få reda på det. Många kollade via sidan öppettider.se och 
det stämde inte alls där. Så då var Facebook viktig för att kunna få ut rätt information 
till kunderna.  
 
Relationsmarknadsföring 

• Sker det någon kundservice via Facebook? Hur ser den ut? 
Svar: Ja, men inte så mycket. Det är ibland vi får frågor om öppettider och sådant. Men 
inte så ofta. 
 

• Hur tror ni att ni med hjälp av Facebook kan skapa samt underhålla 
kundrelationer? 

Svar: Ja, men vi måste lägga mer energi på det i så fall. Just nu är det inget stort 
engagemang för det finns så mycket annat som ska göras också. 
 

• Hur kan ni förbättra era kundrelationer med hjälp av Facebook? Vad ser ni för 
möjligheter?  

Svar: Jag vet inte. Det handlar ju om att vara aktiv och att vara mer engagerad på vår 
sida.  
  
Social customer relationship management 

• Använder ni Facebooks egna verktyg? Hur? 
Svar: Nej, jag har lite dålig koll på hur det fungerar. Annonser kostar ju också pengar 
och det har vi inte gjort. Jag har bara kollat på statistiken lite då och då och inte gjort 
något med det. 
 

• Vad är det för ärenden ni möts av på Facebook? Hur mycket tid krävs för att 
hjälpa kunder med dessa ärenden? 

Svar: Oftast är det frågor om kampanjer och öppettider. 
 

• Sker kommunikationen via chatten eller Facebookinlägg? 
Svar: Den brukar ske via personliga meddelanden, PM (chatten). 
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• Hur vet ni att eventuella skillnader och förändringar som uppstått har kopplingar 
med Facebook?  

Svar: Det vet vi inte. Jag tror det behövs mer följare och personer för att vi ska kunna 
märka av några skillnader. 
 

• Mäter ni om era insatser på sociala medier lönar sig eller förbättras? Vad mäter 
ni? Hur?  

Svar: Nej, det gör vi inte. 
  
Sociala medier – Facebook 

• När började ni använda Facebook? 
Svar: För ungefär ett eller ett och ett halvt år sedan.  
 

• Varför började ni använda just Facebook?  
Svar: För att jag själv är väldigt aktiv på Facebook och det var enkelt att skapa ett konto 
för företaget också. Man vet att det ger effekt. 
 

• Vad var era förväntningar då? Har de förändrats under användandets gång? 
Svar: Vi hade väl som förväntningar att kunna ge stamkunder bra och viktig 
information och förhoppningsvis få nya kunder. Det är det vi vill göra nu också och 
förhoppningsvis kan jag ta tag i det efter semestern. 
 

• Vad var tanken att ni skulle använda er Facebooksida till då? Vad är tanken 
idag? 

Svar: Vi gör oftast inlägg om ändringar i öppettider, information om nya produkter, 
erbjudanden och kampanjer. Tanken var att vi skulle ge information till våra kunder och 
kanske även få nya kunder.  
 

• Beskriv ert engagemang på Facebook? Kräver det mycket resurser? 
Svar: Nej, det tar inte mycket tid. Vi behöver engagera oss mer med Facebook än vi gör 
idag. 

• Hur mycket tid lägger ni ned på Facebook per vecka? 
Svar: Det är inte mycket. Samtidigt som jag själv använder Facebook passar jag på att 
göra lite inlägg då och då. Om meddelanden kommer så ser jag ju det direkt i min 
mobil. Så jag brukar vara snabb på att svara kunder. Så det blir några minuter då och då. 
 

• Hur många är ni som sköter underhållet av Facebook? Varför valt antal?  
Svar: Det är bara jag. Ingen speciell anledning, bara att jag gör det lite spontant då och 
då när jag ändå sitter med mobilen. 
 

• Vad är ert syfte med kommunikation via Facebook? 
Svar: Att ge viktig information till kunderna. 
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• Företag idag väljer en mer transparent kommunikation mot sina kunder, hur 
upplever ni er själva? Har ni detta i baktanke vid er kommunikation och inlägg?  

Svar: Nej, som sagt vi har inte lagt tillräckligt med tid på Facebook eller planerat det vi 
lägger upp på vår sida än. 
 

• Om ni tror att det finns en koppling mellan Facebook och försäljning, hur skulle 
ni beskriva den? Har ni upplevt någon förändring i försäljningsvolymen eller 
omsättningen?  

Svar: Nej, det är för få följare för att det ska finnas en koppling till försäljningen. Om vi 
väl ökar personerna som följer oss så kan man nog se ett resultat på försäljningen.  
 

• Är kommunikationen aktiv åt båda hållen? Uppmuntrar ni till att få ta del av 
läsarnas tankar och åsikter? Svarar ni i sin tur på läsarnas kommentarer?  

Svar: Ja, men mest är det vi som lägger ut information. Men vi brukar svara på 
kommentarer och frågor så det finns en dialog åt båda håll. 
 
 
Goodshop – Butiksägaren Linda Corell  
Public Relations 

• Vad har Facebook gett för positiva/negativa effekter för ert företag? 
Svar: Det positiva är att man kan nå ut till alla och att man kan upplysa om olika event, 
nyheter, tips och olika varor. Negativt är väldigt lite. Det kan vara recensioner i så fall 
men då brukar det vara att kunderna skriver att ”jag hade önskat att ni hade den här 
produkten”, men då får vi förklara att det är för att den inte ingår i vårt koncept eftersom 
den inte följer våra kriterier. Annars är det inget negativt, det har bara varit väldigt 
mycket positivt. 
 

• Vad har ni för förväntningar på positiva/negativa effekter i framtiden? 
Svar: Det är att kunna nå ut ännu mer och kanske vara lite mer aktiv. Kanske kunna 
komma ut med lite nya grejer som lite recept och liknande. Vi har börjat lite med det på 
vår nylanserade hemsidan, innan gjorde vi det bara på Facebook. 
 

• Använder ni er även av traditionella kommunikationskanaler? I så fall, vilka? 
Svar: Ja, vi har haft några tidningsartiklar men vi tycker inte att det har gett någonting. 
Sen har vi ofrivilligt varit med i radio, då de stormar in i butiken och ställer lite frågor 
vilket är bra reklam men det kan vara lite svårt eftersom man inte i förväg kan förbereda 
sig på vad man ska svara. Men annars är det mest Facebook. 
 

• Finns det några speciella strategier för materialet som publiceras på er 
Facebooksida? 

Svar: Nej, men det får inte vara för kluddigt och inte för mycket text utan väldigt rent 
och mycket bilder. Det vi brukar lägga upp är mest nyheter, och om vi har erbjudanden 
eller kundkvällar. 
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• Reflekterar ni över hur pass sökbara och tillgängliga ni är för de kunder som 
väljer att söka upp er?  

Svar: Nej, eftersom vi precis bytte namn så har vi bara kollat lite. Än så länge är det 
Facebooksidan som kommer upp först, hemsidan är ny så den har vi inte kunnat jobba 
så mycket med än. Det tar lite tid. Men googlar man kommer Växjö city upp också, 
eftersom vi finns med på deras sida då de skriver om oss ibland. Facebook är ändå 
viktigast och där finns alla vår kontaktuppgifter. 
 
Relationsmarknadsföring 

• Sker det någon kundservice via Facebook? Hur ser den ut? 
Svar: Vi får en del förfrågningar och liknande, och då är vi ganska snabba med att 
svara. Det kan vara allt från ”kan ni ta hem den här varan för vi ser att ni handlar från 
de” eller senast idag fick vi förfrågan om att sponsra en vernissage. Ibland frågar kunder 
om öppettider, eller om vi fått hem en vara ännu. 
 

• Hur tror ni att ni med hjälp av Facebook kan skapa samt underhålla 
kundrelationer? 

Svar: Genom att försöka lägga ut information som är viktiga och intressanta för våra 
följare och att försöka vara så aktiv som möjligt och svara på kunders kommentarer och 
frågor. 
 

• Hur kan ni förbättra era kundrelationer med hjälp av Facebook? Vad ser ni för 
möjligheter? 

Svar: Genom att skapa nya koncept och inlägg. Till exempel recept, tävlingar eller 
kampanjer. Även att vi kanske är lite mer aktiva än idag. 
  
Social customer relationship management 

• Använder ni Facebooks egna verktyg? Hur? 
Svar: Nej, inte direkt. Vi har använt annonsering vid två tillfällen. I samband med vårt 
öppnande och vår ett årsdag. Statistiken gör vi ingenting med utan bara kollar på 
inläggen hur många som har nåtts och så. 
 

• Vad är det för ärenden ni möts av på Facebook? Hur mycket tid krävs för att 
hjälpa kunder med dessa ärenden? 

Svar: Det tar inte så lång tid, oftast är det bara att svara på frågan. 
 
• Sker kommunikationen via chatten eller Facebookinlägg? 

Svar: Det är oftast meddelande på Facebooksidan. 
 

• Hur vet ni att eventuella skillnader och förändringar som uppstått har kopplingar 
med Facebook? 

Svar: Det är framförallt när vi lägger upp eventuella nyheter. Då brukar vi få respons 
via Facebook av att kunderna kommenterar, men även att de kommer in till butiken och 
frågar efter den. 
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• Mäter ni om era insatser på sociala medier lönar sig eller förbättras? Vad mäter 

ni? Hur?  
Svar: Nej, det enda vi mäter är hur många som nåtts utav våra inlägg då det står direkt 
under. 

 
Sociala medier – Facebook 

• När började ni använda Facebook?  
Svar: Vi började använda Facebook strax efter att vi startade, så cirka två år sen. 
 

• Varför började ni använda just Facebook?  
Svar: Jag tror att det är det bästa sättet att nå ut eftersom att många har Facebook och 
även för att det är gratis. 
 

• Vad var era förväntningar då? Har de förändrats under användandets gång?  
Svar: Nej, det fungerar ungefär som vi trodde det skulle. Med hjälp av Facebook når vi 
ju hela världen, men medans med en tidningsannons når vi bara ut lokalt. 
 

• Vad var tanken att ni skulle använda er Facebooksida till då? Vad är tanken 
idag?  

Svar: För att visa upp nyheter, kampanjer och evenemang framförallt. Det är bra är att 
det finns karta, öppettider och kontaktuppgifter samlat på ett ställe där alla kan se. 
 

• Beskriv ert engagemang på Facebook? Kräver det mycket resurser?  
Svar: Nej, det gör det inte. 
 

• Hur mycket tid lägger ni ned på Facebook per vecka? 
Svar: Det varierar mycket. 
 

• Hur många är ni som sköter underhållet av Facebook? Varför valt antal?  
Svar: Det är bara jag som sköter underhållet. 
 

• Vad är ert syfte med kommunikation via Facebook? 
Svar: Syftet är att nå ut med information om varor, kampanjer och evenemang osv. 
Men också kundservice-syfte, eftersom det är smidigare för kunderna att skriva till oss 
via Facebook än att behöva ringa eller maila. 
 

• Företag idag väljer en mer transparent kommunikation mot sina kunder, hur 
upplever ni er själva? Har ni detta i baktanke vid er kommunikation och inlägg?  

Svar: Jag tycker att vi är väldigt öppna med information. Det är svårare med en 
tidningsannons där man ska kunna förmedla något med en liten, liten ruta i tidningen. 
Men på Facebook är det lättare att berätta det vi vill, och vi kan dessutom göra det två, 
tre gånger i veckan. 
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• Om ni tror att det finns en koppling mellan Facebook och försäljning, hur skulle 
ni beskriva den? Har ni upplevt någon förändring i försäljningsvolymen eller 
omsättningen?  

Svar: Jag tror att det finns koppling mellan Facebook och försäljning. 
 

• Är kommunikationen aktiv åt båda hållen? Uppmuntrar ni till att få ta del av 
läsarnas tankar och åsikter? Svarar ni i sin tur på läsarnas kommentarer?  

Svar: Vi ställer inte så mycket frågor till våra kunder, men om någon skriver till oss så 
kommenterar vi eller svarar på det. När vi startade butiken så la vi en lapp vid kassan, 
där kunderna kunde skriva i om det var någon produkt de saknade eller ville att vi skulle 
ta hem. Vi lyssnar mycket på våra kunder, och om någon önskar en vara så tar vi oftast 
hem den om det går. 
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