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Abstract 
Purpose: The study aims, through observation of Facebook groups, describe how companies 
currently are using this communication opportunity. With the aid of theories and data sets, 
patterns of communication leads to suggestions how companies can improve their 
communication and through this reach better results. 
 
Theoretical framework: Theories that were found relevant for this study is customer loyalty, 
CRM and CIM. 
 
Methodology: Collection of raw data takes place through the observation of six groups on 
Facebook. A selection debate has led to the decision to investigate three major and three 
smaller companies. To help deal with quantitative data, a system for assessing the groups´ 
activity level was set up. In order to structure the management of qualitative data, the material 
has been divided into different categories. The pattern we have found in categories are then 
linked together with theories. 
 
Empirical foundation: The groups surveyed are: Coca-Cola, H&M, IKEA, Coop, Vagabond 
and Patronage. Each group is described and also what has happened in the groups during the 
observation. The collected material consists of both qualitative and quantitative 
data. Quantitative data describing the groups' activity level. Qualitative data have been 
grouped in categories to give an overview of the context. Subsequently, the material is 
analyzed using the theoretical framework. 
 
Conclusions: The study has shown that companies that communicate with users and 
customers thru the social media Facebook need to base posts professional and express them 
with a personal touch. It is important that companies handle criticism openly and meet clients 
on a personal level. It is the Company's responsibility to motivate users to engage in dialogue 
through motivational messages and task messages. 
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Sammanfattning 
Syfte: Undersökningen syftar till att genom observationer av grupper i Facebook beskriva hur 
företag i nuläget ska använder sig av denna kommunikationsmöjlighet. Med stöd av teorier 
och datamaterial, leder mönster i kommunikationen fram till förslag hur företag kan förbättra 
sin kommunikation och genom detta nå fram till bättre resultat. 
 
Teoretisk referensram: De teorier som ansetts relevanta för undersökningen är kundlojalitet, 
CRM och CIM. 
 
Metod: Insamling av primärdata sker genom observation av sex företags grupper på 
Facebook. En urvalsdiskussion har lett till valet att undersöka tre större företag och tre 
mindre. För att lättare hantera kvantitativa data används ett verktyg för att bedöma gruppernas 
aktivitetsnivå. För att strukturera hanteringen av kvalitativ data, har materialet delats in i olika 
kategorier. De mönster vi har funnit i kategorierna har sedan kopplats samman med teorier. 
 
Resultat: De undersökta företagsgrupperna är: Coca-Cola, H&M, IKEA, COOP, Vagabond 
och Mecenat. Grupperna presenteras med information om själva gruppen samt vad som har 
skett i grupperna under observationen. Det insamlade materialet består av både kvalitativ och 
kvantitativ data. Kvantitativ data beskriver gruppernas aktivitetsnivå. Kvalitativ data har 
grupperats i kategorier för att ge en överblick av sammanhanget. Därefter har materialet 
analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. 
 
Slutsatser: Undersökningen har visat att företag som kommunicerar med användare och 
kunder via det sociala mediet Facebook är i behov att grunda inlägg professionellt och 
uttrycka dem med personlig prägel. Det är av vikt att företag hanterar kritik öppet och möter 
kunder på personlig nivå. Det är företagets ansvar att motivera användare till dialog genom 
motivationsinlägg och aktivitetsinlägg. 
 
Nyckelord: Marknadskommunikation, Sociala medier, Facebook, Relationsmarknadsföring 
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1. Inledning 
År 1980: Fem år innan högskolorna började utveckla ARPANET1 till det som idag ses som 
Internet. Marknadsförare funderar på hur de ska förmedla produkter och tjänster, att 
kommunicera till flera personer samtidigt är komplicerat, skicka bilder och information om 
produkter tar dagar. För att konsumenter ska finna produkter för olika behov tar tid och 
tålamod. Företag spenderar mycket resurser för att upplysa människor om de produkter som 
de har att erbjuda. 
 
År 2010: Konsumenter startar datorn, sätter på kaffet och några knapptryck senare har de sett 
den senaste bilmodellen från biltillverkaren, nyaste telefonen och de nya designkläderna från 
Kina. Pratar via webbkamera med kollegan som är på andra sidan jorden. Följer olika sociala 
medier för att uppdatera informationen om senaste bilmodellen, telefonen och kläderna. 
Minuterna efter att de sett senaste klädkollektionen skriver de direkt en kommentar till 
företaget. Spontanköp sker på sekunder, marknadsföring har tagit en ny form i den nya 
världen där modersmål, härkomst och nationalitet inte har betydelse, alla kan kommunicera 
med varandra.  
 
 
1.1 Internet har förändrat marknadskommunikationen 
Utvecklingen av Internet har skapat snabbare kommunikation och möjlighet att på ett 
ögonblick nå ut med information till hela världen. Från att ha varit ganska enkelriktad 
kommunikation via Internet har man nu gått över till att användare interagerar och för dialog 
med företag. I och med detta kan man säga att mycket makt har förflyttats från företag och 
marknadsförare till folket. Ett exempel på konsumentens makt ser vi i en artikel i Daily 
Herald2 där man sammanfattar en undersökning med att säga att ett negativt omdöme eller 
kommentar på Twitter, Facebook eller Youtube kan leda till att ett företag förlorar upp till 30 
kunder. Företag har förlorat delar av kontrollen och många drar öronen åt sig när de hör talas 
om siffror som de ovannämnda, men det behöver inte bara vara negativt. Företag som kan 
förändra sitt sätt att tänka, från envägskommunikation till dialog med kunderna och återfå 
delar av kontrollen samt vinna mycket om de sköter sina kort rätt. Sociala medier kan vara ett 
bra sätt för företag kommunicera med kunder. Därför vill vi undersöka hur företag använder 
sig av Facebook i sin marknadsföring. 
 
 
1.1.1 Det virtuella torget 
Internet agerar marknadstorget dit alla gick på söndagen för att handla, och än idag har 
människor möjlighet att mötas och diskutera på marknadstorget. Internets torg kan beskrivas 
som de olika sociala medier där människor möts. Sociala medier kan definieras som platser 
och aktiviteter som byggs av användargenererat innehåll och lever genom social interaktion 
med stöd av teknologi. Genom sociala medier skapas demokrati inom informationsspridning, 
då användare ges möjlighet att välja vilken information de vill ta del av och har fått en 
möjlighet att diskutera den information som sprids3. Sociala medier sprider inte reklam i 
vanlig mening utan skapar dialog mellan olika parter som konsumenter och företag. Sociala 
nätverk är platser där användare kommunicerar och utforskar gemensamma intressen och 
aktiviteter. Sociala nätverk är en mötesplats förlagd på en Internetsida där användarna oftast 

                                                 
1 USA:s militära forskningsanstalt Advanced Research Projects Agency 
2 http://www.dailyherald.com/story/?id=339903 (2010-03-10) 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier (2010-04-18) 
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behöver registrera sig för att kunna delta. Dessa platser kan även definieras som ett 
Community eller en nätgemenskap4. Det mest kända sociala nätverket är i dagsläget 
Facebook, vilket även utgör grund för undersökningen. (Carlsson 2009, s. 8) 
 
 
1.1.2 Varför Facebook?  
Facebook har idag enligt egen statistik5 kring 400 miljoner användare och ökar kontinuerligt 
vilket gör Facebook till ett av de största sociala nätverken på Internet. Nätverket grundades år 
2004 av Mark Zuckerberg och var till en början till för studenter vid Harvard University. 
Utvecklingen och tillväxten skedde med hög hastighet: man expanderade till fler universitet 
runt om i USA och senare även till andra skolor runt om i världen. 2006 gjordes Facebook 
tillgängligt för allmänheten och har idag som tidigare nämnts kring 400 miljoner användare, 
och antalet ökar hela tiden. Facebook erbjuder olika verktyg för att kommunicera som chat, 
gästbok6, mail och ämnesspecificerade grupper. Det är framförallt grupperna som kan 
användas som ett verktyg där likasinnade personer kan träffas för att diskutera. Grupper på 
Facebook har inte endast nöjesrelaterat funktion de kan användas av professionella personer 
för att kommunicera med varandra (Newson, Houghton & Patten 2008, s. 61). 
 
Det finns en mängd nätgemenskaper, där personer kan utbyta information med varandra. 
Olika inriktningar av nätgemenskaper kan vara hobby, arbetsliv, politik eller den inriktning 
som i Sverige är den mest framträdande, sociala medier. Av de svenskar som använder sig av 
någon sorts nätgemenskap är tre av fyra är med i ett socialt nätverk och bland dessa är 
Facebook mest populärt. Det höga användarantalet skapar bra förutsättningar för företag att 
marknadsföra sig, det utgör en grund där konsumenter kan samlas och diskutera. Eftersom en 
enskild persons kommentar påverkar i genomsnitt 30 personer, är det av stor vikt att företagen 
har god kännedom om hur de ska bemöta personer genom Facebook. (Findahl 2009) 
 
 
1.1.3 Framtiden 
Enligt företaget eMarketer7 som gör undersökningar och trendanalyser inom digital 
marknadsföring och media, är satsningar på sociala medier och applikationer högsta prioritet 
för marknadsförare världen över. Nikos Drakos, chefsanalytiker på företaget Gartner, som har 
studerat användning av sociala medier i företag tror också på denna kommunikationskanal. 
Drakos förutspår att allt fler företag kommer att använda sig av sociala medier, både för intern 
och extern kommunikation. Han menar att år 2012 kommer omkring en tredjedel av alla 
företag med mer än 5000 anställda att använda sig av sociala medier.8 En annan rapport, 
också den från Gartner, visar att företagens investeringar i sociala medier kommer att öka. 
Undersökningen har gjorts bland 900 företag som använder sig av sociala medier. Resultatet 
av rapporten visar att företagen tycker det är viktigt med ökad varumärkeskännedom, 
informationsspridning och förbättrade kundrelationer och därför vill de investera i sociala 
medier.9 

 
De många diskussionerna kring sociala medier är mycket mer än bara en tillfällighet. 
Marknadsföring via sociala medier är ett högaktuellt ämne och det kommer inte att bli mindre 

                                                 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_nätverk (2010-04-19) 
5 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, 2010-03-09 
6 Wallpost gästboksliknande funktion. 
7 http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007479, 2010-03-09 
8 http://www.idg.se/2.1085/1.249709/han-visar-foretag-vagen-till-sociala-medier 2010-04-17 
9 http://www.idg.se/2.1085/1.277968/svart-mata-vardet-av-sociala-medier2010-04-17 
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relevant inom den närmsta framtiden. Med denna uppsats vill vi belysa ämnet, eftersom 
sociala medier är mycket intressant för marknadsförare och inget tyder på att entusiasmen 
kommer att avta.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Marknadsföring via Internet innebär stora skillnader jämfört med den enkelriktade 
kommunikation som sker genom tidningsannonser, reklamskyltar och pappersreklam. 
Konsumenter har numera möjlighet att interagera med företags marknadskommunikation, 
vilket förändrar kraven på reklam. Internet har genom sociala medier skapat ”demokrati” 
inom marknadsföring. Konsumenter kan sålla bland den information som finns och i större 
utsträckning själv välja vad man vill ta del av. Företagen bestämmer inte vad de ska sälja utan 
konsumenten avgör vad de vill köpa (se t ex Kotler 2003, s. 7). Med de nya 
kommunikationsmöjligheter som sociala medier har skapat, har även följt en förflyttning av 
makten till konsumenternas fördel. 
 
Studier visar hur enkelriktad reklam via Internet påverkar den erfarne användaren mindre. 
Den erfarne Internetanvändaren har större precision vid användning av Internet, de vet var 
och hur de finner det som eftersöks. Användare med mindre erfarenhet spenderar mer tid på 
att hitta rätt. Precisionen hos den erfarne användaren visar sig genom att användaren påverkas 
mindre av kringliggande information. Den ökade precisionen minskar även tiden användaren 
spenderar på Internet och därmed påverkas de i mindre omfattning av den reklam som finns i 
omgivningen.  Undersökningen visar tydligt att en erfaren Internetanvändare i mindre 
utsträckning påverkas av reklam som är beroende av den kognitiva uppmärksamheten hos 
människan, så som popupfönster och banners. Den ökade precisionen hos en erfaren 
användare ökar möjligheterna att undvika enkelriktad reklam på Internet. (Dahlén 2001, s.37-
48) En erfaren Internetanvändare kan med sin precision direkt vända sig till en stor social 
mediekanal som Facebook för att få information eller komma i kontakt med företag.  
 
Det sätt den erfarne användaren söker med precision på Internet, förändrar reklamen från 
pushmarknadsföring, där reklam kastas på mottagaren, till pullmarknadsföring, där 
användaren tar till sig reklam genom kanaler som Facebook. (Carlsson 2009, s. 36). 
 
1.3 Problemformulering  
Det finns tecken som tyder på att Internet och sociala medier kommer synas mycket i 
marknadsföringen i framtiden. Marknadsföring via sociala medier innebär stora möjligheter 
för företag men det förekommer även risker med detta sätta att marknadsföra sig. Det företag 
kan uppfatta som riskabelt vid användandet av sociala medier, kan vara oro över att förlora 
kontrollen eller att negativ kritik ska riktas mot dem. Men de som känner osäkerhet inför den 
nya situationen kan gå miste om värdefull information om de väljer att endast arbeta med 
traditionell marknadsföring, information så som kundernas åsikter om företaget. Konsumenter 
förväntar sig att hitta information om företag på Internet och kan bli besvikna om företaget 
inte går att hitta. Det ligger en risk i att välja att stå utanför, ”för syns man inte så finns man 
inte”. Bland de företag som deltar i sociala medier vill vi undersöka hur kommunikationen ser 
ut, i vilken utsträckning företag använder sig av relationsmarknadsföring i de möjligheter till 
dialog som ges. Genom en kritisk granskning av det sociala mediet Facebook kan olika 
mönster identifieras, som visar hur företag marknadsför sig via Facebook och vilken sorts 
respons de får av kunder. Genom denna granskning beskriver vi svaret på frågan: 
 



 

4 

Hur fungerar kommunikationen mellan företag och konsumenter via Facebook och hur ska 
företaget agera för att möta kunderna på ett bra sätt? 
 
1.4 Syfte  
Syftet med undersökning är att genom observationer av olika grupper på Facebook se hur 
kommunikation mellan företag och konsumenter fungerar. Med insamlat material kan vi 
sedan beskriva hur företag kan förbättra sin kommunikation med konsumenter via Facebook. 
Slutsatser som ges kan marknadsförare använda för att ta tillvara de möjligheter till 
tvåvägskommunikation som ges genom det sociala mediet Facebook.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
Inom vårt undersökningsobjekt Facebook finner vi flera olika möjligheter till 
marknadskommunikation. Det finns möjligheter att kommunicera via privata meddelanden, 
wallposts, banners och grupper. Vi har avgränsat undersökningen till att granska wallposts 
funktionen inom företags grupper, då vi anser att det främst är inom den funktionen 
marknadskommunikationen sker som en dialog. 
 
 
1.6 Disposition 
För att skapa tydlighet för läsaren har vi disponerat arbetet på följande sätt: Teoretisk 
referensram kommer före metodkapitlet för att tidigt visa läsaren vilka teorier vi finner 
relevanta för arbetet. Det vi nämner här är bland annat teorier kring kundlojalitet, CRM och 
CIM. I metodkapitlet förklarar vi tillvägagångssätt för undersökningen. Vi beskriver hur 
upplägget för observationen ser ut, hur urvalets gjorts, den analysmodell vi använt för att hitta 
mönster i de undersökta grupperna och en beskrivning av hur vi gjort för att behandla det 
insamlade datamaterialet. Efter förklaring av tillvägagångssätt följer resultatkapitlet där vi gör 
en ingående beskrivning av de grupper vi har undersökt på Facebook, samt en redogörelse för 
det insamlade materialet. Sedan presenterar vi aktivitetsnivån i grupperna följt av 
kategorisering av inläggen från grupperna. De olika inläggen diskuteras sedan i förhållande 
till den teoretiska referensramen. Slutligen förtydligar vi hur inläggskategorier kan påverka 
användare samt ger förslag på hur företag kan hantera kommunikationen inom grupper för 
positiv effekt. 



 

5 

2. Teoretisk referensram 
Marknadsföring via grupper i Facebook kräver nya sätt att tänka. Envägskommunikation 
räcker inte längre till då konsumenter förväntar sig att kunna föra en dialog med företag. 
Kundrelationen är en viktig faktor för företag som vill stärka sitt varumärke. Sociala medier 
ger företag möjlighet att kommunicera med marknaden och denna kommunikation kan i sin 
tur stärka kundrelationer och ge företaget fler lojala kunder.  
 
På Wikipedia beskrivs Marknadskommunikation som det sätt ett företag kommunicerar med 
sin marknad, sina kunder10. Olika verktyg för att kommunicera med marknaden kan vara 
exempelvis annonsering och direktreklam. Skäl till att kommunicera med kunderna är att 
skapa varumärkeskännedom, intresse och köpintention. Traditionell marknadsföring har 
mestadels styrts av marknadsföraren som väljer och planerar utformning av meddelandet och 
dess budskap. Meddelandet skickas till mottagaren, alltså kunden, som inte själv har kunnat 
bestämma vilka meddelanden eller vad i meddelandet de vill ta del av, detta utan någon 
nämnvärd möjlighet att återkoppla till det kommunicerande företaget (Carlsson 2009, s. 27). 
Så ser envägskommunikation vanligtvis ut, där kunden får ta del av ett budskap från företaget 
men inte kan interagera. 
  

Flervägskommunikation, även kallad interaktiv kommunikation, är då kunden och företaget 
kan föra en dialog. Internetmarknadsföring öppnar vägar för marknadskommunikation i 
många olika former. Företag kan välja hur mycket de uppmuntrar och öppnar upp för dialog. 
Kunderna kan i större grad välja om de vill interagera med företaget eller inte, vilket utgör 
exempel på pullmarknadsföring. Marknadsföring via sociala medier fungerar inte som den 
traditionella marknadsföringen, här eftersträvas att skapa en relation och dialog för att öka 
kundens förtroende för företaget. Det som är mest värt är inte längre grundat i 
försäljningssiffror utan man ser till kunden och relationen. Det är vanligt att företag använder 
sig av flervägskommunikation i sin marknadsföring och det bör användas som ett 
komplement till envägskommunikation, de olika sätten att kommunicera har olika ändamål. 
Flervägskommunikation är ett bra medel för att skapa relationer med kunder och 
envägskommunikation är en bra kanal vid exempelvis kampanjer (Carlsson 2009, s. 35-45).  
  

Från att marknadskommunikationen har skötts av marknadsföringsavdelningen är det nu allt 
vanligare att företag ser alla övriga anställda som marknadsförare på deltid. Oavsett position i 
företaget är det en anställd säger eller gör kommunikation som påverkar kundrelationerna och 
alla måste vara medvetna om detta. (Gummesson 1998, s. 26) 
 
 
2.1 Möjligheter med Facebookgrupper 
Sociala medier skapar möjlighet för företag att kommunicera på ett nytt, mer personligt sätt 
med kunder. Genom grupper på Facebook kan de öppna upp för dialog med kunderna och 
bemöta eventuell kritik direkt och utan mellanhänder. I Sociala medier kan företagen välja 
vad de vill publicera och informationen filtreras inte av utomstående så som journalister 
(Carlsson 2009, s. 53). En risk med den öppenhet sociala medier innebär är att kunder öppet 
ger kritik, något som företag helst vill undvika. Men genom att lyssna till negativ respons och 
snabbt återkoppla kan man förebygga att kunden sprider sin kritik genom andra forum eller att 
det på annat sätt eskalerar. Ett företag med snabb, effektiv och kundinriktad problemhantering 
kan lyckas vända negativa situationer till någonting positivt, detta fenomen kallas 
återhämtnings-paradoxen. Den innebär att om en kund upplever ett problem vid kontakt med 
                                                 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadskommunikation (2010-04-20) 



 

6 

ett företag och företaget lyckas åtgärda problemet på ett smidigt sätt kan kunden känna sig 
mer nöjd än om inget problem hade uppstått från början. Kunden får se hur företaget hanterar 
kritiska situationer och känner sig lättad av den smidiga hanteringen. Kan företag som är 
aktiva i Facebook hantera kritik på ett positivt sätt kan det genom återhämtningsparadoxen 
leda till ett ökat värde. (Dahlen & Lange 2009, s. 147-150) 
 

 

2.2 Lojalitet 
Lojala kunder är mycket attraktiva för företag, på så sätt att de köper företagets produkter i 
större utsträckning, sprider positiv word of mouth och är inte speciellt mottagliga för 
konkurrerande företags marknadsföring. Genom att skapa en relation mellan kund och företag 
kan man öka kundlojaliteten, exempelvis genom att överraska kunder som är medlemmar i 
kundklubbar med en present, följa upp kontakten med kunden så de känner sig speciella eller 
att skapa ett community kring företaget eller produkten (Dahlen & Lange 2009, s. 144-147). 
Det sistnämnda kan ju exempelvis vara grupper på Facebook. Företaget kan erbjuda 
aktiviteter, så som tävlingar, rabatterbjudanden eller kundkvällar och uppmuntra sina 
gruppmedlemmar att dela med sig av information om företaget till sina vänner och bekanta. 
De mest engagerade kunderna kan ta en roll som ambassadör för företaget, de brinner för 
företaget och produkten och vill att andra ska känna lika starkt engagemang. Som ambassadör 
marknadsför kunden företaget genom positiv word of mouth, att ha kunder med så stort 
intresse är otroligt attraktivt för företaget då man som kund tenderar att lita mer på 
information från vänner och bekanta än den planerade information som kommer direkt från 
företaget (Grönroos 2008, s. 292). 
 
 
2.3 Customer relationship management - CRM 
På Wikipedia beskrivs CRM, eller relationsmarknadsföring, som en fullständig affärsfilosofi 
för att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. När man använder sig av CRM 
fokuserar man på kundnöjdhet. Det har visat sig mer lönsamt att behålla gamla kunder än att 
hitta nya och därför är det allt vanligare med relationsmarknadsföring. För att kunderna ska 
bli tillfredsställda satsas det på marknadsföring, försäljning och service genom exempelvis 
marknadsföringskampanjer, kundsupport och numera även sociala medier. Man kan se 
relationsmarknadsföring som ett sätt att skapa mervärde för kunderna. Det är ett sätt att se på 
företagets förhållningssätt gentemot sina kunder, marknadsföringen är hur man hanterar och 
vårdar kundrelationer. För att relationsmarknadsföringen ska fungera finns även ett antal 
aktiviteter och processer som kundsupport, annonsering, reklamationer och support. Alla 
kontaktvägar till företaget måste fungera när kunden söker kontakt, så även företagets sida på 
Facebook. (Grönroos 2008, s. 55) 
 
Relationsmarknadsföring har två olika syften, dels att göra kunder immuna mot konkurrenters 
marknadsföring samt att få kunderna att öka sitt användande av produkten (Dahlen & Lange 
2009, s. 95). Lyckas man bra med sin relationsmarknadsföring kan kunderna komma att bli 
ambassadörer för företaget. Det lönar sig alltså att ha en god relation med sina kunder och för 
att nå dit måste man föra en dialog. Relationer med kunder är en process som pågår under 
längre tid. När en relation väl etablerats är kunderna kunder hela tiden – och de ska behandlas 
som sådana oavsett om de vid en given tidpunkt gör inköp eller inte. (Grönroos 2008, s. 49) 
 
Alla kunder vill inte ha en relation med företaget, denna grupp är transaktions-inriktade, de 
vill endast tillgodose sina behov inom rimliga prisramar och vill därefter inte ha någon 
kontakt med företaget. Nästa grupp är passivt relationsinriktade, de vill veta att de har en 
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möjlighet att ta kontakt med företaget men kontaktar sällan företaget. Tillsist har vi de aktivt 
relationsinriktade, de mest troliga att stöta på i grupper på Facebook. Aktivt relationsinriktade 
uppskattar interaktion med företaget, det ger dem ett ytterligare värde och de räknar med att 
denna möjlighet till kontakt ska finnas. Från kundens perspektiv finns det en rad olika 
fördelar med att ingå en relation, dels kan det vara en möjlighet att få rabatter och kanske 
förtur till reor, de känner att de kan lite på leverantören och behöver inte oroa sig för vilken 
kvalitet de får då de redan känner till företaget och dess produkter. (Grönroos 2008, s. 51) 
 
 
2.4 Customer involvment management - CIM 
Detta synsätt går ännu längre än CRM, här ligger fokus på att involvera kunderna i produkt- 
och affärsutveckling. Ju mer engagerad och involverad kunden blir desto mer delaktig känner 
sig kunden och det påverkar köpbeslut och skapar även word of mouth. I en artikel på 
Dagensmedia.se tror man att framtiden kommer att innehålla mer och mer CIM. I artikeln 
rekommenderar Robin Askelöf, PR- och kommunikationsansvarig & Johan Arndt, 
managementkonsult på Connecta, företag att satsa på CIM så snart som möjligt: ”Inte för att 
kunderna har alla svaren men för att era konkurrenter kommer att göra det och då bygga 
starkare kundrelationer än de ni har”11. På Wikipedia finns ett exempel på företag som 
använder sig av CIM, det är Nike som låter sina kunder designa sina egna skor12. Ett annat 
exempel är Apotekets reklam för hudvårdsserien Apoliva. Under 2009 skapades ett flertal 
grupper på Facebook rörande reklamfilmen, bl a "Jag är rädd för tjejen i Apolivareklamen", 
som fick över 100 000 medlemmar. Efter de starka reaktionerna valde Apoliva att göra nästa 
reklamfilm med hjälp av folket. De startade en blogg där synpunkter om nästa films 
utformning togs emot.13 Istället för att avskärma sig från omgivningens åsikter om den första 
filmen går de kunderna tillmötes vilket är precis det CIM handlar om. 

                                                 
11 http://www.dagensmedia.se/asikter/article20126.ece 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 2010-04-12 
13 http://www.gp.se/ekonomi/1.342109-nasta-apoliva-film-fran-folket 2010-04-12 
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3. Metod 
För att svara på frågan ”Hur fungerar kommunikationen mellan företag och konsumenter via 
Facebook och hur ska företaget agera för att möta kunderna på ett bra sätt”? har vi valt att 
genomföra en observation. Vi presenterar här hur vi har genomfört undersökningen och hur vi 
har identifierat olika urvalsmöjligheter. 
 
För att finna mönster i hur företag jobbar med Facebook som kommunikationsmedium har vi 
genomfört en fältstudie vid skrivbordet. Vanligtvis genomförs fältstudier ute på fält precis 
som namnet antyder och inte vid skrivbordet, men då undersökningen genomförts via Internet 
och ute på fält via Facebook kan den ändå benämnas fältstudie. Fältarbete är en ständigt 
reflekterande process där observationernas inriktning hela tiden förändras beroende på hur 
analysen utvecklas. (May 2001, s. 192) 
 
 
3.1 Observationsutvärdering  
Det sätt vi har genomfört observationen på kan ses som passivt, vi har endast iakttagit utan att 
delta. Alternativet till detta hade varit ett mer aktivt deltagande genom att t ex skriva inlägg 
som en medlem i gruppen. Detta hade varit ett möjligt alternativ för att få in mer material, 
men hade även påverkat resultatet då våra inlägg hade varit vinklade får att se om vi får vissa 
svar. Eftersom observationen genomförs på Internet blir omständigheterna lite annorlunda än 
vid traditionella fältstudier. Att genomföra en observationsstudie innebär både fördelar och 
nackdelar. Observationer genom Internet ger lite annorlunda förutsättningar än traditionella 
fältobservationer. Fokus ligger på att få inblick i sociala sammanhang och genom 
observationen vill vi förstå och beskriva från ett inifrånperspektiv. Internetstudier skiljer sig 
från att vara ute i fält där uppmärksamheten endast kan ägnas åt en del åt gången. Skillnaden 
vid Internetstudier ligger i att i stort sett all information finns sparad och tillgänglig för 
undersökning vid ett senare tillfälle, man måste inte observera exakt då någonting händer. Det 
är även viktigt att man inte övertolkar situationer och tror sig se sådant som inte existerar, 
problemet kan även finnas åt andra hållet och leda till uppfattningen att sådant man inte 
uppfattar inte heller existerar. Det är viktigt att vara medveten om att förutsättningarna ser 
annorlunda ut vid observationer i en textbaserad miljö, det som studeras är i första hand 
utbyte av skrivna meddelanden och det skiljer sig från att utbyta åsikter via tal. (Sveningsson, 
Lövheim & Bergquist 2003, s. 107) 
 
3.2 Observationsförfarande 
Vi har skapat temporära användaridentiteter på Facebook, dels för inte koppla ihop våra 
privata konton med undersökningen men även för att säkerställa att de konton vi använder vid 
undersökningen är neutrala. Via dessa genomfördes studien genom observation av sex 
företags grupper för att undersöka hur företagen jobbar med kommunikation inom sina 
grupper. Med hjälp av användaridentiteterna har medlemmars och företags kommunikation i 
de olika grupperna studerats, exempelvis hur de besvarar olika påståenden och hur 
meddelanden behandlas. Vid observationer utgår man inte från några färdiga uppfattningar 
om vad som är relevant utan låter idéer och hypoteser växa fram under observationens gång 
(May 2001, s 179).  
 
Strukturerade observationer av företagsgrupper har genomförts på så sätt att vi, under en 
period av en vecka, studerat sex grupper oberoende av varandra. Vid genomförandet har vi 
tagit nytta av att information och meddelanden oftast ligger kvar i grupperna och man kan 
därmed se vad som har sagt under en lång tid. Under observationen har vi följt ämnen och 
diskussioner som uppkommit och funnit olika mönster för hur aktivitet och kommunikation 
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sker. Undersökningen har genomförts på ett kvalitativt och ett kvantitativt plan. I den 
kvantitativa delen av undersökningen har vi främst undersökt i vilken frekvens och mängd 
inlägg förekommer i de olika grupperna och hur mycket respons inläggen får. I den 
kvalitativa delen har vi arbetat med förståelse av innehållet i kommunikationen. Vi har 
undersökt om och hur möjligheter till dialog används, vad företag respektive användare säger, 
hur företag presenterar sitt budskap samt om och hur de svarar på medlemmarnas inlägg.  
 
 
3.3 Urvalsmöjligheter 
Det finns otaliga mängder grupper inom olika kategorier på Facebook. Bland grupperna finns 
det många företagsgrupper och möjligheterna för undersökningen är stora. För att förtydliga 
några av de olika valmöjligheter som vi ser som alternativ har vi utformat en urvalsmatris, där 
det går att utläsa vad vi kan undersöka respektive inte inom de olika urvalen. De 
urvalsmöjligheter vi identifierat presenteras med text följt av en matris för att överskådligt 
kunna se de olika möjligheterna. Urvalen är baserade på faktorerna: tänkt målgrupp, bransch, 
märke, storlek, framgångsrikedom, livsstil, geografisk spridning och teknisk anknytning. De 
olika urvalsindelningarna innebär olika möjligheter för att jämföra grupper. 
  
· Med ”tänkta målgrupper” har vi möjlighet att se skillnader mellan olika generationer, då 

företag kan inrikta sig på olika ålderspann beroende på produkterna de säljer. Inom detta 
urval skulle vi kunna undersöka hur kommunikationen skiljer sig mellan olika åldrar, om 
engagemanget är beroende av användarnas ålder, skillnader mellan befintliga och nya 
kunder, hur bra företagen är på att träffa och möta sin tänkta målgrupp. Urvalet skulle ge 
kunna ge en bra bild över eventuella skillnader mellan olika åldrar. 

· Nästa förslag på urval är att välja ”grupper efter bransch” för att se eventuella skillnader 
mellan olika typer av företag. Inom detta urval finns möjligheter till att se hur väl företag 
inom olika branscher träffar sin målgrupp. Detta urval har till skillnad från ”tänkta 
målgrupper” fokus på att finna skillnader mellan bransch istället för ålder. 

· Inom urvalet att undersöka ”skillnader mellan märken” skulle vi leta upp företag inom 
samma bransch föra att se hur olika företag jobbar med kommunikationen. Urvalet skulle 
kunna visa på hur olika företagsprestationer skiljer sig samt hur olika märken påverkas 
eller är i behov av kommunikation. 

· Urvalet ”företags-/gruppstorlek” skulle kunna visa på skillnader mellan hur väl personer 
känner till olika märken och hur det påverkar kommunikationen. Vi kan även här se om 
företagskännedom påverkar vikten av att inneha en kanal för att kommunicera med kunder 
och intressenter.  

· Inom ”framgångsrika grupper” finns möjlighet till att finna tecken på vad som behövs för 
att upprätthålla en bra kanal för kommunikation. Urvalet syftar till att jämföra grupper 
som är mindre eller inte framgångsrika med de grupper som är mest framgångsrika.  

· Ett urval baserat på ”olika livsstilar” skulle kunna identifiera eventuella skillnader och om 
vissa livsstilar gör det lättare att kommunicera via Internet. Det finns möjligheter till att 
undersöka hur olika livsstilar bemöts och om dessa skillnader spelar roll.  

· Att välja urvalet där grupper väljs efter ”geografisk spridning” skulle vi kunna finna 
eventuella skillnader mellan olika länder, kommuner, världsdelar och orter. Det skulle gå 
att finna eventuella skillnader mellan lokala och globala företag.  

· Sista urvalsförslaget i matrisen skulle vara att undersöka att beroende på företags 
produkters ”tekniska anknytning” skulle påverka hur väl det hade varit möjligt att bemöta 
befintliga och önskade kunder via sociala medier som Facebook.  
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Alternativ 
Urvals 

inriktning 

Vad kan vi undersöka? 
Kund perspektiv 

Vad kan vi 
undersöka? 

Före. perspektiv 

Vad kan vi inte 
undersöka? 

Kommentar 

 
Gruppens tänkta 
målgrupper 

- Hur skiljer sig 
generationer 
emellan. 

- Hur skiljer sig 
engagemanget 
beroende på ålder. 

- Hur skiljer sig 
kommunikationen 
mellan nya 
respektive 
befintliga kunder. 

- Hur väl träffar 
företaget sin 
målgrupp? 

- Hur väl kan 
företaget möta 
tänkt målgrupp. 

 - Bra värde för företag. 
-  Tidskrävande att ta reda 
användarnas ålder. 

- Svårt att vet vilka som 
är kunder. 

 

Grupper delade 
efter Bransch  

- Hur skiljer sig olika 
branscher från 
varandra. 

 

- Hur väl träffar 
företag sina 
målgrupper inom 
olika branscher? 

- Hur det olika 
ålderskategorier 
skiljer sig från 
varandra. 

- Kan vara missvisande 
beroende på produkt. 

 

 
Grupper delade 
efter märke 

- Hur skiljer sig 
engagemanget 
mellan olika 
märken inom 
samma bransch 
kategori. 

- Skillnader i hur 
olika företag 
exponerar sitt 
varumärke.  

 

- Företagets 
prestation 
jämfört med 
andra företag 
inom andra 
branscher. 

- Märkes kännedom kan 
skapa variationer. 

 

Grupp/företagss
torlek Stora – 
Små 

- Hur skiljer sig 
responsen beroende 
på 
företagskännedom. 

 

- Har 
företagsstorleken 
betydelse. 

- Hur många 
användare behövs 
för 
tillfredsställande 
resultat. 

 - Kundkretsens storlek 
kan ha betydelse. 

- Engagemangsnivån på 
varan kan påverka 
skillnader mellan 
grupper. 

 

Framgångsrika 
grupper 

- Hur skiljer sig 
kommunikationen 
emellan 
aktiva/mindre 
aktiva grupper. 

- Vad bidrar till att 
gruppen blir 
framgångsrik. 

- Vad gör gruppen 
framgångsrik. 

 

- Kund 
engagemang. 

 

- Svår definierad vilka 
som skulle vara 
framgångsrika. 

 

Grupper delade 
efter Livsstil 

- Hur skiljer sig olika 
livsstilar emellan. 

 

- Hur bemöts 
kunderna inom 
olika livsstilar. 

- Alla livsstilar. 
 

- Olika livsstilar har olika 
vanor. 

 
Grupper delade 
efter geografisk 
spridning 
Global - Lokal 

- Hur skiljer sig 
engagemanget 
mellan lokal/global 
grupper. 

 

- Företagets behov 
av 
lokalkännedom. 

- Hur skiljer sig 
lokala företag 
från globala. 

 - Komplicerad ingen 
lokal kännedom. 

 

Gruppens 
tekniska 
anknytning 

- Skiljer tekniska 
företag sig mot de 
som inte använder 
teknik. 

 

 - Bemöts kunder 
olika. 
 
 
 
 

 - Olika grupper kan ha 
olika färdigheter inom 
kanalen Internet.  
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3.3.1 Urvalsdiskussion  
Presenterade urval ger varierad möjlighet i hur genomförbart det skulle vara att undersöka 
dessa inom utsatt tid. Att undersöka framgångsrika grupper innebär att vi skulle vara i behov 
av att identifiera vilka grupper som skulle kunna ses som framgångsrika respektive inte. Den 
processen skulle kräva en egen studie till att finna kriterier för att göra bedömningen om vilka 
grupper som är framgångsrika respektive inte, vilket gör urvalet till intressant men allt för 
tidskrävande. Urval baserat på ”livsstil”, ”bransch”, ”märke” och ”teknisk anknytning” skulle 
bidra till att alla företagsgrupper inte har möjlighet till att platsa i undersökningen. Urval som 
är såpass specifika skapar för mycket arbete för denna undersökning och faller därför bort. Ett 
urval baserat på ”tänkta målgrupper” skulle kunna visa skillnader mellan olika generationer 
och åldrar vilket kan ses som ett aktuellt ämne. Urvalet ställer dock stora krav på hur det ska 
genomföras för att visa ett rättvist och troligt resultat. För att genomföra undersökningen 
baserad på det urvalet måste vi fastställa vilka olika gruppers tänkta målgrupper är vilket 
innebär en tidskrävande process. Utöver skulle det medföra problem med att fastställa vilka 
som är kunder till företagen respektive inte, vilket bidrar till för tidskrävande delmoment i 
undersökningen.  
 
Att utföra undersökningen baserat på urvalet ”skillnader mellan stora och små grupper”, kan 
med lätthet ske genom att göra ett bekvämlighetsurval. Genom att undersöka tre större samt 
tre mindre kan likheter och skillnader i deras kommunikation identifieras. De mönster som 
identifieras kan sorteras genom analys in i olika kategorier vilka kan användas för att visa på 
fördelaktiga metoder för att uppnå bra kommunikation med konsumenter genom sociala 
medier som Facebook. Att välja grupper beroende på ”geografisk spridning” skulle kunna 
medföra problem med att alla delar inte blir representerade. Vi anser att urvalet blir 
representerat till viss del i undersökningen.  
 
Genom diskussion har vi kommit fram till att urvalet ”Grupp/företagsstorlek Stora – Små” 
anses vara det urval som besitter störst möjlighet till att ge svar till undersökningsproblemet, 
valet utesluter inte många företag och ger en god grund för att genomföra jämförelser mellan 
de olika kategorierna. Efter att ha fastslagit att vi skulle undersöka ”större respektive mindre 
företag” satte vi upp kriterier för de företag som skulle få vara med i undersökningen. Kraven 
byggde på att det skulle vara företaget som var innehavare av gruppen vilket bedömdes 
genom att titta på hur företagsbeskrivningen såg ut. För att välja företag utgick vi från WPP´s 
lista över de mest värdefulla företagen i världen. Genom detta förfarande valdes Coca-Cola, 
H&M och IKEA som de tre företag som skulle falla in under kategorin större företag. För att 
välja de tre mindre företagen genomförde vi en brainstormingsession där vi listade företag 
aktiva inom Sveriges gränser, vilket har sin grund i att vi är bosatta i Sverige. Företagen 
genomgick samma förfarande som de stora företagen för att bedömas om dessa hade 
möjlighet till att platsa in i undersökningen, utfallet blev COOP, Vagabond och Mecenat.  
 
De utvalda företagen som är alltså Coca-Cola, H&M, IKEA, COOP, Vagabond och Mecenat, 
vilka genom översikt kan ses som företag ur blandade branscher.  
 
 
3.4 Analysmodell  
Med den observation vi genomfört har vi samlat in primärdata i syfte att kunna kartlägga hur 
kommunikationen sker. Det datamaterial som vi har samlat in består av inlägg som är 
tidsstämplade för att vi ska kunna analysera detta genom att se hur långa tidsperioderna är 
mellan olika inlägg. Vid klassiska fältstudier är dokumentationen mycket viktig, det är den 
även här men då observationen kommer att genomföras på Facebook där alla inlägg finns 
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sparade finns det möjlighet att samla data även utanför realtid. Data har vi samlat in 
systematiskt för att sedan gruppera den i kategorier. Detta är en komplex process då 
datamaterialet kan bestå av stora mängder text. Första steget i dataanalysen var att göra en 
kodning. Kodningen innebär att hitta en röd tråd i materialet. Det första man söker är begrepp 
som är relevanta för undersökningsfrågan och utifrån begrepp med liknade innebörd skapar 
man kategorier. Vi skapade fem olika kategorier baserade på inläggens avsikter. Avsikterna 
har bedömts efter om de avser beskriva en känsla, motivera, aktivera, fråga eller kritisera 
användare alternativt företaget. Sedan återstår tolkningen av datamaterialet, som genom att 
man sammanför kategorierna, resulterar i en teori (Hartman 2004, s. 287). En viktig faktor 
under insamlandet av data är att förstå språket. Vid kommunikation på Internet är ett vanligt 
att man skriver med talspråk och uttrycker känslor med hjälp av smileys. Hur bra förståelse 
observatören har för den sociala kulturens språk syns även i tolkningarna som blir mer exakta 
vid bättre förståelse (May 2001, s. 196). Vi har goda förutsättningar att förstå språket vid 
observationen då vi har goda förkunskaper i sättet att kommunicera via Facebook. 
Sammanfattningsvis kommer insamlad data vara i kvalitativ och kvantitativ form. 
 
Vid analys av materialet har vi gjort en beskrivning av de olika grupperna, för att skapa en 
överblick av sammanhanget. Vidare har vi arbetat med att strukturera det empiriska materialet 
och hitta mönster i hur grupperna används. Utifrån den teoretiska referensramen har vi kunnat 
identifiera positiva och negativa exempel på marknadskommunikation i grupperna.  
 
För att strukturera den kvantitativa analysen och få grundläggande information om de olika 
grupperna, använder vi oss av ett system där vi bedömer gruppernas aktivitetsnivå. Med 
aktivitetsnivå avser vi att kunna bedöma hur flitiga personer är på att skriva i gruppen. Under 
detta mått tas ingen hänsyn till huruvida det som skrivs är relevant för gruppen eller ämnet, 
avsikten med måttet är att ge en siffra på hur mycket kommunikation i form av inlägg som 
sker i gruppen. För att få en siffra som skall kunna ställas i relation till de andra grupperna 
utgår vi ifrån procent av gruppens totala användarantal. 
 
Beskrivningar av gruppernas utseende och utformning underlättar för förståelse, dels vid 
själva analysen men också för helheten i arbetet. Det ger en beskrivning utav den miljö där 
observationen har genomförts. Vid insamlandet av kvalitativ data skapas en första struktur 
med hjälp av de kategorier som framkommit under observationen. Kategorierna visar sedan 
vissa mönster, både likheter och olikheter. Genom de mönster som har framkommit går det att 
dra paralleller och koppla insamlad data till de teorier vi har tagit upp i den teoretiska 
referensramen. Som sista moment görs själva resultatsammanställningen (se May 2001). 
 
 
3.5 Studiens trovärdighet 
Studien har utförts genom systematisk observation med avsikt att ge olika inlägg etiketter för 
möjlighet att kategorisera dem. Det är möjligt att upprepa en liknande observation och med ett 
liknande sätt att kategorisera inläggen skulle det gå att samla in liknande information som i 
denna studie. Undersökningen kan ses som ett experiment då vi som undersökare inte har 
gjort något handlande som kan påverka kommunikationen inom grupperna. Vi har endast 
observerat hur olika inlägg har formats samt hur de bemöts. En del som gör att studien inte 
skulle nå samma resultat ifall den skulle genomföras igen, är att vi har tolkat den insamlade 
informationen.  
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4. Resultat 
Den information vi har samlat in och observerat under veckans tid presenteras här gruppvis. 
Presentationen inleds med övergripande information om gruppen för att sedan beskriva inlägg 
som företaget tillfört gruppen och sedan användarnas inlägg. Vidare har kategorisering av 
inläggen gjorts för att lättare få en överblick och finna mönster. 

 
4.1 Coca-Cola 
Företaget Coca-Cola har 5 469 50914 medlemmar i sin Facebookgrupp. Gruppen är öppen för 
alla att göra inlägg och kommentarer men de nämner i sin presentation att opassande eller 
stötande inlägg tas bort.  
 
4.1.1 Inlägg från Coca-Cola 
Det företaget själv skriver på sidan under en veckas tid är tre stycken inlägg. Ett är en bild 
från en reklam från 1950-talet, 1932 personer gillar inlägget och 158 har kommenterat. 
Därefter följer ett inlägg som säger ” <(^_^)><(^_^)> Let’s all hold hands. <(^_^)><(^_^)>”. 
Detta inlägg svarar 612 personer på och 5542 har tryckt på gillaknappen. Det sista företaget 
lägger upp är ett filmklipp som visar en kampanj som rör ett fotbollsevenemang som företaget 
sponsrar. Här har 752 tryckt på gillaknappen och 60 personer har kommenterat. Majoriteten 
av inläggen innehåller någon sorts förklaring av hur mycket produkten älskas. 
 
4.1.2 Inlägg från användare 
Coca-Cola beskriver i sin företagspresentation på Facebook att de rensar bland 
användarinläggen. Detta märks på så sätt att bland de nyaste inläggen finns det vissa som 
riktar kritik mot företaget, bland de äldre inläggen finner man ingen kritik överhuvudtaget. 
Exempel på ett kritiskt inlägg som fanns i Coca-Colas grupp: ”I refuse to identify to the 
brand. With great power comes great responsibility, what have they done? I know they sold 
coca-cola to the Nazi during war time, just like any corporation, they have no morales.” 
Inlägg av denna karaktär återfinns inte längre bak i tiden på Coca-Colas logg, även detta 
inlägg togs bort. Det förekommer även inlägg där användare frågar efter sina tidigare inlägg, 
de vill ha svar på en fråga men bemöts istället med att inlägget helt försvinner. En användare 
skriver: ” when i leave a message on that wall for say " Please ,give us back our COCA 
BLAK !" that message disappear !!! Is it censorship?! I can't believe it!!!”.  Men det mest 
återkommande i gruppen och som även finns tillgängligt bland äldre inlägg är ett ständigt 
återkommande hyllande av företagets produkter. Användare som skriver om hur mycket de 
älskar Coca-Cola är det mest förekommande på sidan, näst vanligast är beskrivningar av hur 
man som kund använder sig av produkten. Det är även vanligt att användare delar med sig av 
bilder föreställande endast produkten eller en bild av användaren tillsammans med sin Coca-
Cola.  
 
Under en veckas tid har användarna lagt in 614 stycken inlägg. 400 av dem handlar om hur 
mycket användaren gillar Coca-Cola och 73 är allmänna kommentarer om företaget.  Av alla 
inlägg var det bara 18 inlägg där användare sökte kontakt med företaget och fem som var 
kritiska mot företaget. Om det beror på att Coca-Cola rensar bland inläggen eller om 
användare inte ställer fler frågor är svårt att säga men utav de inlägg som fanns kvar som 
ställde någon fråga till företaget eller riktade någon kritik har ingen fått svar. Cirka 20000 
gånger har personer, under en veckas tid, skrivit inlägg, kommenterat eller tryckt på 
gillaknappen. Användare verkar vara flitiga inläggsskribenter men Coca-Cola är med sina tre 
inlägg på en vecka kan inte ses som speciellt aktiva i gruppen.  
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4.2 H&M 
Klädföretaget H&Ms Facebookgrupp har 2 001 59215 medlemmar. De har öppet för alla att 
lämna meddelanden och även kommentera på H&Ms inlägg.  
 
4.2.1 Inlägg från företaget 
Under en veckas tid har H&M skrivit sju inlägg. Ett handlar om en ny produkt och detta 
inlägg har fått 61 kommentarer, ett annat om att de har kommit ut med en ”Sustainability” 
rapport och en länk till denna vilket fått 48 kommentarer 328 tryckt på ”gilla”. I en länk till 
företagets hemsida som uppmuntras användare att söka jobb hos H&M, inlägget har fått 51 
kommentarer och 438 tryckningar på ”gilla”, ännu en kommentar rörande nya produkter från 
företaget fick 40 kommentarer 358 ”gilla” tryck. Ett inlägg som handlar om öppnande av nya 
affärer fick 306 kommentarer och 518 gillar. I ett inlägg ger H&M en hälsning till kunderna 
där företaget önskar dem en trevlig helg och frågar vad användarna ska hitta på vilket 68 
kommentarer och 415 gillar. En länk till en modeguide och en fråga till kunderna vad de 
föredrar för accessoarer fick 47 kommentarer och 344 gillar. 
 

4.2.2 Inlägg från användare 
De vanligaste inläggen från användarna är önskemål om att H&M ska öppna nya butiker eller 
frågor om när en butik ska öppna. Företaget svarar kunderna med något som verkar vara ett 
standardiserat svar och med en hänvisning till företagets hemsida. När kunderna har en fråga 
eller ett klagomål svarar H&M för det mesta snabbt och få frågor lämnas obesvarade, även 
här hänvisas kunden ofta till hemsidan eller företagets kundtjänst. På H&Ms Facebooksida är 
det ganska vanligt med inlägg där kunder länkar till sina privata sidor så som bloggar eller 
omröstningar. Tillskillnad mot Coca-Cola som rensar bland inläggen verkar det som allt som 
skrivs får ligga kvar i loggen, även orelaterade inlägg eller kritik.   
 
 
4.3 IKEA 
Den IKEA-grupp vi har tittat på är IKEA Sverige, de har 824016 medlemmar och medlemmar 
har möjlighet att göra inlägg direkt på sidan.  
 
4.3.1 Inlägg från företaget 
Under en veckas tid gör IKEA fem inlägg. En ny affär ska öppnas och den presenteras i ett 
inlägg, 26 personer gillar inlägget och många av de 22 kommentarerna på inlägget handlar om 
önskemål om fler butiker. Nästa är ett rabatterbjudande, 27 personer gillar inlägget och fem 
har skrivit kommentarer. I ett inlägg skriver IKEA att de samlar in 50-öringar till förmån för 
hjälpande verksamhet, 31 personer gillar inlägget. Ett inlägg innehåller en länk till någon som 
bygger möbler i miniatyr, 31 personer gillar inlägget och fem personer har kommenterat. 
Nästa inlägg beskriver nya produkter, 47 personer gillar inlägget och det har fått en 
kommentar. I ett inlägg meddelar IKEA att de har placerat ut pallar i Stockholm som personer 
får leta upp och får dessa. 
 
4.3.2 Inlägg från användare 
Av de kommentarer som användarna har gjort på IKEAs inlägg är få direkta frågor till 
företaget. Det som oftast frågas efter är nya varuhus och det har IKEA svarat på i liten 
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utsträckning. Under veckan har användare skrivit fem inlägg. Även här önskar man fler 
varuhus och de inläggen har inte heller kommenterats av IKEA. En kund frågar om en vara 
som har utgått ur sortimentet. Här svarar IKEA och hänvisar till kundtjänst. I ett inlägg tipsar 
en kund om en pågående rea. IKEA svarar att det stämmer och fyller i med mer information. 
Det verkar finnas få orelevanta inlägg, användarna håller sig till att skriva inlägg som rör 
företaget eller dess produkter. 
 
 
4.4 COOP 
Livsmedelsaffären COOP har 8,37217 gruppmedlemmar i sin Facebookgrupp. COOP har ej 
öppet för alla att skriva inlägg men användarna kan kommentera på COOPs egna inlägg.  
 
4.4.1 Inlägg från företaget 
På en vecka har COOP skrivit två stycken inlägg där det ena handlar om erbjudanden i 
affären. 45 personer gillar inlägget som även har fått åtta kommentarer där en innehöll ett tips 
från en användare, COOP svarar snabbt och tackar för tipset. COOPs andra inlägg under 
veckan är ett recepttips, 16 personer gillar och fyra stycken har kommenterat. 
 
4.4.2 Inlägg från användare 
Gruppen har inga inlägg från användarna på grund av att företaget valt att inte ge den 
möjligheten. 
 
 
4.5 Vagabond 
Vagabond Shoes medlemsantal är 4,68318. Deras grupp är öppen för kommentarer från 
användare.  
 
4.5.1 Inlägg från företaget 
Företaget har skrivit tre inlägg under en veckas tid. Ett med en bild från en av deras butiker 
där en kund hade kommit in i affären med ett par mycket gamla skor av märket Vagabond och 
detta uppmärksammades i gruppen. I nästa inlägg presenterades en länk till en tävling där 
man kunde vinna ett par skor. Nio personer gillade inlägget. Ingen hade svarat på det och 
nästa dag presenterade företaget vinnaren. Det tredje inlägget under veckan handlade om nya 
produkter. Här fick Vagabond en kommentar och nio personer gillade inlägget. Utifrån 
veckans inlägg är det svårt att säga mycket om kommunikationen. Det verkar vara en del 
kunder inne på sidan men de visar sig mycket lite. Ett exempel på att företaget är 
uppmärksammar kunderna finns i ett äldre inlägg där en kund klagar på att hans skor har gått 
sönder efter en kort tid. Han säger att han har vänt sig till affären där han köpt skorna men 
utan att få någon hjälp från dem. Vagabond svarar på inlägget och ger kunden 
kontaktuppgifter till deras reklamationsavdelning. Tio dagar efter att kunden skrev sitt första 
inlägg där han klagade på kvaliteten skriver han och tackar för hjälpen och säger att det har 
löst sig. 
 
4.5.2 Inlägg från användare 
Vagabond och har fått en kommentar under observationsveckan, en användare undrar över 
online shopping från Spanien. Vagabond svarade på inlägget inom ett dygn med att de inte 
har möjligheter till att skicka till Spanien i dagsläget men att det kan komma i framtiden.  
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4.6 Mecenat 
Mecenat är ett företag som tar fram och förmedlar studentrabatter till studenter i Sverige. 
Deras Facebook grupp har 16,98219 medlemmar och är öppen för kommentarer.  
 
4.6.1 Inlägg från företaget 
Under en veckas tid har Mecenat skrivit tre inlägg varav två presenterar olika studentrabatter. 
Det ena har fått en användarkommentar och 8 personer gillar det. Nästa har fått tio 
kommentarer och 5 personer som gillar det. Det tredje presenterar en tävling, inlägget är utan 
kommentarer men sju personer gillar det. Av de kommentarer som kommit in är inga frågor 
riktade till Mecenat, vilket kan ses som möjligt svar på avsaknaden av respons från företaget.  
 
4.6.2 Inlägg från användare 
Det har under veckan inkommit ett inlägg från en användare som ställer en fråga till företaget. 
Mecenat svarar på frågan inom 12 timmar, med en hänvisning till kundtjänst. 
 
 
4.7 Skillnader 
Skillnader mellan grupperna kan överskådligt ses i digrammet som visar de olika gruppernas 
aktivitetsnivå i förhållande till varandra. Det framgår att IKEA och COOP är de 
företagsgrupper som har högst aktivitet i förhållande till antal användare, följt av Vagabond. 
De två största företagen i undersökningen Coca-Cola och H&M erhåller de sista platserna 
bortsett från Mecenat som är det företag som har den lägsta aktivitetsnivå inom sin grupp. 
Aktivitetsnivåverktyget behandlar all aktivitet som sker på de olika gruppernas ”logg”. Det 
som räknas är allt från att någon skriver ett inlägg till att de trycker på ”gilla”. Meddelande 
och information vilka genereras per automatik av sidan räknas inte, vilket eliminerar 
möjlighet att påverka aktivitetsnivåns resultat. 
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Verktyget visar att företagen Coca-Cola och H&M som har höga användarantal i förhållande 
till övriga företag i undersökningen har låga aktivitetsnivåer trots dess stora mängder av 
inlägg. IKEA och COOP, som har lägre användarantal, har högst aktivitetsnivå av företagen i 
undersökningen. Mecenat som har cirka dubbelt så många användare som IKEA och COOP 
har lägst aktivitetsnivå bland de undersökta företagen. Vagabond vars grupp har minsta 
antalet användare i undersökningen har cirka tre gånger Mecenats aktivitetsnivå. Det finns en 
markant skillnad mellan gruppernas aktivitetsnivå och detta indikerar också att gruppernas 
kommunikation skiljer sig åt. 
 
Baserat på de resultat som framkommit av den kvantitativa undersökningen sökte vi efter 
olika mönster och tecken på vad som påverkar skillnaderna.  
 
4.8 Facebookmarknadsföring 
Majoriteten av medlemmar i företags Facebookgrupper är positivt inställda till företaget och 
dess produkter. Detta kan man se tydligt i Coca-Colas grupp där en stor del av inläggen kan 
samlas under kategorin tillgivenhetsinlägg. Att samla positivt inställda i en grupp kan 
innebära stora möjligheter för ett företag. Det kan ses som en fördel för företaget när positivt 
inställda ansluter sig, dessa personer bedömer vi som lojala kunder utifrån deras inlägg. 
Lojala kunder är inte lika känsliga för konkurrenter och har en benägenhet till att sprida 
positivt word of mouth vid rätt behandling. Med rätt motivation kommer kunderna att berätta 
för personer i deras omgivning om fördelarna med företaget vilket framhäver den andra 
kategorin av inlägg motivationsinlägg. H&M visar genom ett inlägg där de önskar användarna 
trevlig helg bra exempel på motivationsinlägg. När information och budskap förmedlas 
genom kunderna blir mottagarna mer mottagliga, genom att trovärdigheten till källan är högre 
tillskillnad från när budskapet kommer direkt från företaget. Motivationen ökar när företag 
visar engagemang till dialog, vilket ger användarna känslan att företaget bryr sig om dem. 
Företag kan med fördel använda sig av aktivitetsinlägg för att aktivera användarna som 
IKEAs inlägg med pallarna i Stockholm. Det inlägget berättade var att IKEA hade placerat ut 
pallar i Stockholm och de som hittade pallarna fick behålla dem. Efter inlägget kunde 
diskussioner följas om hur och vart personer hittat pallar. För att kunders lojalitet till företaget 
inte ska avta krävs det att företaget inte undanhåller information, de ska behandlar kritiska 
inlägg öppet med de kunder som öppet vänder sig till företaget. Genom dialog mellan företag 
och kunder ökar lojaliteten samt genom aktiviteter motiveras användarna mer och känner sig 
ännu mer sammankopplade med företaget. Användare som får tillfredsställande 
uppmärksamhet kan känna mycket lojalitet till företag och kan agera som ambassadörer, 
vilket kan ge företaget bra stöd vid behandling av kritiska inlägg. En ambassadör skulle även 
kunna bidra med stöd vid frågeinlägg till företaget eller användarna inom gruppen.  
 
4.8.1 Tillgivenhetsinlägg 
Coca-Cola som har ett stort medlemsantal i sin grupp och en gång i timmen i snitt erhåller ett 
tillgivenhetsinlägg visar att de har många aktiva användare med positiv inställning till 
företaget. Företaget verkar ha glömt att de förväntas vara delaktiga och de inlägg Coca-Cola 
har gjort under observationsveckan saknar tyngd. Kommunikationen inom gruppen sker helt 
genom envägskommunikation, Coca-Cola svarar inte på några inlägg från gruppens 
användare. De har gjort ett försök till att hålla samman gruppen med inlägget ”alla ska hålla 
hand”. Coca-Cola gör inlägg som visar att de är ett gammalt anrikt företag genom en gammal 
reklamkampanj samt de visar sitt sportengagemang genom ett fotbollsinlägg ”Coca-Cola 
FIFA World Cup Trophy Tour Ireland”. Dessa inlägg ses som försök till att skapa mervärde, 
men de säger egentligen ingenting till kunderna. Om kunderna engagerar sig i gruppen men 
företaget uteblir kan det leda till besvikelse. På de tillgivenhetsinlägg som görs, visar Coca-
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Cola inga tecken på medvetenhet om möjligheter till relationsmarknadsföring inom gruppen. 
De öppnar inte upp för dialog med alla de personer som visar tillgivenhet genom inlägg som: 
”My family and I believe Coca-cola is necture from the Gods.” Kunder som är aktivt 
relationsinriktade får inga möjligheter till dialog samt de passivt relationsinriktade kunderna 
erhåller ingen respons på att gruppen är rätt kontaktväg. IKEA visar hur de ska bemöta inlägg 
när de besvarar frågor som uppkommer inom gruppen, företaget visar att möjligheter till 
relationsmarknadföring inom Facebookgrupper fungerar. 
 
 
4.8.2 Frågeinlägg 
IKEA öppnar tidigare när en kund ber om det i samband med invigning av en Stadium butik. 
Det visar att företaget är positivt inställda till sin grupp, att de vill hjälpa sina kunder och visar 
även för de andra medlemmarna i gruppen att företaget finns på plats i gruppen och att man 
lyssnar på kundernas önskemål. IKEA visar att det är fördelaktigt att jobba med 
kommunikationen inom gruppen då de innehar en hög aktivitetsnivå. Det motiverar och 
tillgodoser de aktivt relationsinriktade i gruppen och visar personer som är passivt 
relationsinriktade att kommunikation via gruppen fungerar. Denna hantering av förfrågan 
visar på bra dialog inom gruppen och detta är bara ett av de exemplen på 
flervägskommunikation vi stött på under observationen.  Inom IKEAs grupp finns flera 
tydliga tecken på att flervägskommunikation förekommer och fungerar. Som ett exempel när 
en kund gör ett inlägg om en pågående rea lämnar IKEA en kommenterar att detta stämmer 
och vid förfrågan om varför saker utgått ur sortimentet ges utförliga svar och förklaringar som 
att en produkt är tillfälligt slut och när den beräknas komma in i lager igen. Det sätt IKEA 
svarar och bemöter olika frågor stärker kundrelationen i längden och statuerar exempel på hur 
CRM ska fungera inom Facebookgrupper.  
 
H&M visar trots sin låga aktivitetsnivå hur det går att ta CRM ett steg längre mot CIM, när de 
ber om användarnas synpunkter på produkter som företaget håller på att utforma. För de 
användarna som är aktivt relationsinriktade medför detta en fördel då de kan känna 
delaktighet i att de får säga vad de tycker om kommande kollektioner. Företaget får gratis 
feedback som kan användas som riktlinje vid utformning av kollektionen genom att använda 
den metoden. Genom att låta kunderna vara med och tycka till om nya kollektioner skapar 
H&M mervärde och positiv word of mouth. Företaget kan inte gå alla till mötes då det alltid 
finns de som tycker bra om sådant som andra ogillar, men möjligheten att kunden får ge 
uttryck för vad de känner anser vi är positivt. När kunderna får möjligheten att ge utryck för 
vad de tycker fungerar relationsmarknadsföringen.  
 
H&M och IKEAs hantering av frågor som uppkommer visar att de utnyttjar möjligheterna till 
relationsmarknadsföring som ges. De vårdar kundrelationer genom att besvara både positiva 
och negativa frågor tillskillnad från Coca-Cola vars metod är att radera alla inlägg som kan 
ses som kritiska. 
 
 
4.8.3 Kritiska inlägg 
Under observationen har vi uppmärksammat att Coca-Cola rensar bland obekväma inlägg 
istället för att svara och användarna gör upprepade försök att få svar på kritiska frågor utan 
resultat. Det indikerar att en Facebookgrupp har startats för att man inte vill stå utanför, men 
nu står Coca-Cola istället utanför sin egen grupp då dialogen sker mellan användarna utan att 
påverkas av företaget. Hanteringen kan leda till att gruppen bygger upp en negativ inställning 
till företaget, vilket kan förstärkas om företaget inte möter den kritik de får av kunderna. 
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Fortsätter Coca-Cola att använda sin grupp utan att hantera kritik kan det leda till att personer 
tappar förtroendet och kundernas lojalitet avtar. Att bemöta de kritiska inlägg som görs kan 
stärka kundrelationer, något som Vagabond visar tydligt exempel på. En kund gör inlägg med 
bild där han visar hur hans skor har slitits onormalt fort men butiken där inköpet genomfördes 
avvisar klagomålet och hävdar att det är självförvållat. Genom Vagabonds hantering av 
situationen i gruppen löses problemet kunden bekräftar med ett inlägga att problemet är löst. 
Genom Vagabonds öppna hantering av problemet visar det tydligt exempel på 
återhämtningsparadoxen fungerar, Vagabond har vänt det negativa till någonting positivt inför 
hela gruppens uppsikt. Den hantering av problem är något som Coca-Cola bör anamma 
återhämtningsparadoxen för att upprätthålla en positiv atmosfär i gruppen. 
 
En vanlig fråga, som faller under kategorin kritiska inlägg i H&Ms grupp är frågan om nya 
varuhus ska öppnas vilka oftast besvaras genom upprepad hänvisning till kundtjänst. Svar av 
denna form bedömer vi som ett autosvar från företaget då det inte visar några tecken på några 
personliga inslag. 
 
 
4.8.4 Autosvar 
Företagen som använder automatiska svar där de hänvisar till kundtjänst vid alla möjliga 
sorters frågar skapar en opersonlig känsla och distanserad kundrelation. COOP är det företag 
av de observerade som har mest personlig ton i sina svar. Genom tonen i deras svar märks att 
det är skapat av en person men fortfarande med professionellt bemötande. För att skapa en 
god relation med sina kunder är det viktigt att man kommunicerar på deras nivå, mer som en i 
gruppen än ett stort företag.  
 
Mecenat visar inga tecken på personliga inslag i deras inlägg alla deras inlägg är opersonliga 
och monotona. Att det finns så få kommentarer kan bero på att användarna inte motiveras att 
föra en dialog. Mecenat presenterar kort och koncist sina inlägg men innehållet är substanslöst 
och saknar total känsla eller antydan till att bli besvarade. Vagabonds inlägg framställs med 
en trevlig, personlig ton men når ändå inte riktigt fram. Det finns inget som liknar en dialog 
utan ser mer ut som klassisk envägskommunikation där företaget presenterar sitt budskap utan 
att förvänta sig några svar. Det visar att det finns ett behov hos företaget att motivera 
användarna till att svara.  
 
 
4.8.5 Motivationsinlägg 
H&M och IKEA gör försök till att vara spontana genom inlägg med retoriska budskap för att 
motivera användarna. Detta finns exempel på då H&M skriver i ett inlägg inför helgen där de 
önskar alla användare i gruppen trevlig helg. Inlägget visar hur de försöker få personlig ton i 
dialogen och kan bedömas som ett försök till att skapa mervärde hos användarna där H&M 
visar sig som en av dem. H&M är det företag av de undersökta som kommunicerar mest 
under observationsveckan. Med sju inlägg på sju dagar märks det att H&M ser över sin 
Facebookgrupp dagligen. Inläggens innehåll varierar och även deras syfte. Man presenterar 
nya produkter emellanåt men sträcker sig även längre än så då de uppmanar folk att tycka till 
om klädkollektioner. De statuerar exempel på hur relationsmarknadsföring ska fungera. 
Företaget motiverar användarna att engagera sig genom att involvera dem i företaget. H&Ms 
kontinuerliga kommunikation visar att de kommunicerar med kunderna på olika nivåer för att 
bemöta olika relationsinriktningar. Ett företag som t ex Mecenat, som presenterar nya 
produkter hela tiden och själva inte engagerar sig i gruppen använder sig av 
envägskommunikation och det uppkommer inget bra läge för att starta en dialog.  
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I IKEAs grupp finns fler exempel på hur olika sorters frågor och kommentarer bemöts vid 
olika situationer. Inläggen varierar mellan att tipsa om erbjudanden i restaurangen till hur 
sortimentet ska utformas. Inläggen om erbjudanden i restaurangen visar att de är riktade till 
transaktionsinriktade personer för att öka deras köpintentioner. Genom inlägg där de ber 
kunderna att visa foton på IKEAs produkter i miljöer utanför varuhusen bjuder de in personer 
som är aktivt relationsinriktade samt de som är passivt relationsinriktade ser att möjligheten 
till kommunikation finns.  
 
 
4.8.6 Aktivitetsinlägg 
Inlägg där företaget uppmanar kunder till aktiviteter kategoriseras som aktivitetsinlägg. IKEA 
har visat att de använder aktivitetsinlägg för att engagera personer till att dela med sig av 
erfarenheter och idéer. Att be kunder utföra olika aktiviteter skapar mervärde hos kunderna 
som känner sig involverade i företaget. IKEAs aktiviteter visar på hur CIM kan fungera då 
kunderna ges möjlighet till att bidra till produkt och affärsutveckling. IKEA använder 
aktivitetsinlägg i stor utsträckning i gruppen vilket visar på bra resultat genom 
aktivitetsnivåverktyget. I gruppen kan man se hur man genom aktivitetsinlägg tar steget 
längre. Från ett väl fungerande CRM till CIM där kunder involveras i stor utsträckning. 
Genom CIM där kunderna involveras skapas starka kundrelationer, ökar lojalitet och gör 
kunderna immuna mot konkurrenter. Den ökade kundlojaliteten bidrar till positiv word of 
mouth. 
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5. Slutsats 
Syftet med undersökning var att identifiera tillvägagångssätt för marknadsförare att på ett 
fördelaktigt sätt kunna nyttja de möjligheter till tvåvägskommunikation mellan företag och 
konsumenter som ges i Facebookgrupper.Vi har under vår undersökning identifierat att 
konsumenter gärna använder sociala medier så som Facebook till att ställa frågor om 
produkter och företaget. Att kommunicera med företag genom Facebook ger konsumenter en 
känsla att de kan kommunicera på en mer bekväm nivå till skillnad från den som sker genom 
den vanliga byråkratiska kundtjänsten. För att förklara hur en marknadsförare ska uttrycka 
och hantera en Facebookgrupp utgår vi från de fem identifierade inläggs kategorier vi nämnt.  
 
Coca-Cola statuerar dåligt exempel på hur en grupp kan hantera tillgivenhetsinlägg, när 
användare upprepade gånger visar sin positiva syn på produkterna bemöter företaget aldrig 
dem. Det ser vi som en total avsaknad av försök till relationsmarknadsföring. Som företag är 
det viktigt att lyssna på gruppen och delta i dialogen för att det ska bli en fungerande 
flervägskommunikation, om företaget inte aktivt deltar uppstår envägskommunikation. För att 
möjligheterna till dialog ska fungera krävs att företaget visar närvaro och engagemang. 
Företaget behöver med sitt deltagande agera moderator och styra gruppen för att dialogen 
inom gruppen ska fungera. Coca-Cola som får flertalet tillgivenhetsinlägg men aldrig besvarar 
dessa inlägg ger signaler till användarna att de inte bryr sig om dem. Att inte vårda 
kundrelationer leder till minskad kundlojalitet. Vid svar från ett företag ska inlägg som skrivs 
vara på en personlig nivå för att visa att företaget är en del i gruppen. Det är av vikt att 
företaget ger svar på frågor som uppkommer under inom gruppen.  
 
Företag som inte tillhandahåller möjlighet för användare att skriva egna inlägg, så som 
COOP, försvårar möjligheter till dialog inom gruppen. Användarna får inte en rättvis och 
möjlig chans till att ställa frågor vilket ger samma effekt som Coca-Colas förfarande när de 
raderar inlägg som känns obekväma. Aktivt relationsinriktade användare vill kunna ställa 
frågor för att inleda dialog, att inte få frågor besvarade påverkar lojaliteten och kundnöjdhet 
negativt. Att besvara frågor visar de användare som är passivt relationsinriktade att 
möjligheterna finns till dialog. H&Ms återkommande svar att användarna ska vända sig till 
kundtjänst vilka hanterats som autosvar är synonyma med att inte svara. De svar som ges ska 
grundas professionellt och uttryckas med personlig ton. Inlägg med kritik får inte raderas utan 
företaget bör öppet visa hur de hanterar dem. Genom att hantera kritiska inlägg öppet ger 
bättre effekter till skillnad från att hantera dem utan övriga användares vetskap. Att få kritik 
måste inte vara negativt för företag, inte ens om kritiken ges öppet. Användarnas möjlighet till 
att dela med sig av sina synpunkter direkt till företaget istället för att vända sig till andra 
forum medför fördelar och företag som får kritik genom sin Facebookgrupp kan bemöta den 
på bästa möjliga sätt. Med hjälp av kundinriktad problemhantering kan kritik vändas till något 
positivt både för den kund som är berörd men även för övriga användare. Genom att ta emot 
kritik via Facebookgruppen ges möjlighet att ställa problem till rätta innan det leder till större 
konsekvenser och ett tydligt svar kan missnöjda kunder bli nöjda och företag som öppet visar 
ansvarstagande leder till ökat förtroende bland kunderna. Kan företag som är aktiva i 
Facebook hantera kritik på ett positivt sätt leder det till ett ökat varuvärde hos kunderna. Bra 
hantering kan leda till att kunderna känner sig nöjdare än de hade gjort om det inte hade 
uppstått problem. Ett sätt för företag att bemöta kritik i sin Facebookgrupp är att låta lojala 
kunder svara på inlägget innan företaget. För en kund känns det mer trovärdigt att få svar från 
en annan kund än från ett företag. Kunder uppfattar information från företaget som vinklad 
för att de vill sprida en positiv företagsbild, men från en vanlig användare ses budskapet som 
mer trovärdigt.  
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De kunder som är så engagerade att de hjälper företaget att svara på inlägg eller till och med 
försvarar vid kritik är ambassadörer för företaget ska uppmuntras öppet för att motivera andra 
till samma sak. För att motivera användarna i gruppen behöver företaget agera moderator och 
styra kommunikationen genom en öppen men professionell dialog. Genom motivationsinlägg 
där företaget visar engagemang, stärker kundrelationerna och motiverar användarna till att 
föra en dialog. Vid kommunikation med konsumenter genom Facebook, bör företag tänka på 
att från konsumenters vinkel ses de som vanliga personer, vilket medför att de bemöts med 
samma attityd som de förmedlar. Företag bör visa sitt engagemang genom att dagligen visa 
sin existens samt att bygga upp engagemanget med hjälp av olika aktivitetsinlägg. De 
möjligheter till dialog som finns i Facebookgrupper ger möjligheter att lyfta ett väl 
fungerande CRM ett steg till CIM och använda de resurser de har via Facebook. Genom att 
involvera kunderna i produkt- och affärsutvecklingen kan de stärka sina kundrelationer, och 
stärkta kundrelationer ger lojala kunder vilka blir immuna mot konkurrenter och deras 
köpintentioner ökar. Aktivitetsinlägg kan ske i olika former det kan vara genom att fråga 
kunder om vilka produkter de vill se hos företaget, utvärdera befintliga produkter, omröstning 
om vilka aktiviteter företaget ska engagera sig i genom sponsring.  
 
Våra råd till företag som vill börja eller redan använder sig av sociala medier är att de bör: 
– Ha en tydlig plan för hur man ska kommunicera. 
– Vara medvetna om att det krävs mycket tid. 
– Skapa riktlinjer för hantering av kritik. 
– Grunda inlägg professionellt 
– Framföra inlägg med personlig ton. 
– Uppmärksamma de lojala kunderna och uppmuntra dem. 
 
Samt ett trevligt, öppet och professionellt bemötande där användarnas problem 
uppmärksammas och användare aktiveras genom tävlingar och uppdrag bidrar till nöjdare 
kunder vilket skapar positiva diskussioner och positiv word of mouth. 
 
5.1 Slutreflektion 
Vi ser att det finns stor potential att använda sociala medier som kommunikationskanal för 
företag. Vi har under undersökningen sett exempel på företag som skapar en dialog och 
använder kanalen på ett mycket positivt sätt. Under observationen har vi även stött på företag 
som verkar vara frånvarande från sina grupper, där användarna till stor del är de som sköter 
kommunikationen i gruppen.  Vi anser att det är viktigt att företag som börjar använda sig av 
sociala medier från början har en plan för hur kommunikationen ska se ut och att de är 
medvetna om den stora mängd tid som krävs för att skapa en fungerande dialog. Börjar 
företag använda sig av sociala medier som kommunikationskanal måste de ta sig tid att 
engagera sig och ge svar till kunderna. En Facebookgrupp för ett företag som inte används 
kan skapa frågor bland kunderna och i vissa fall även leda till missnöje.  Ett antagande är att 
allt för stora Facebookgrupper, med miljoner medlemmar, kan leda till ohanterbara mängder 
inlägg. För att företag med så många medlemmar ska kunna svara på allt och inte försvinna i 
mängden krävs det väldigt att de lägger ner mycket tid på utformning av sitt budskap. Ett 
förslag som kan leda till att Coca-Cola kan bli mer delaktiga i sin grupp och komma närmare 
sina gruppmedlemmar, är att dela in gruppen i mindre grupper, exempelvis Coca-Cola Europe 
eller Coca-Cola Sverige. Det förfarandet kan förenkla och skapa möjlighet för företaget att 
kunna erbjuda kunderna lokala erbjudanden, så som tävlingar i samband med festivaler eller 
annat som kan tilltala olika personer beroende på var de befinner sig geografiskt. Även H&M 
som har visat på många goda exempel på kommunikation i sin grupp skulle kunna närma sig 
kundgruppen genom en indelning av gruppen. Exempel på företag som har gjort detta är 
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IKEA som har delat in grupperna efter länder. Genom detta kan de erbjuda aktiviteter runt om 
i Sverige och även erbjudanden som gäller i landet. På så sätt undviker de att sprida 
överflödig information och kommunikationen blir mer relevant för de medlemmarna i 
gruppen.  Att kommunicera på ”lokal” nivå gör också att medlemmarna kan ställa alla sorters 
frågor, har man som kund en fråga riktad till en specifik butik så känns nog inte en global 
Facebookgrupp som rätt kontaktväg. 
 
Det är viktigt att företagen har en tydlig plan för sin Facebookgrupp, att de har tydliga 
riktlinjer för vad de ska säga, vilka som ska ha ansvar över gruppen och hur de ska bemöta 
eventuell kritik. Genom tydlig planering kan de vara konsekventa vid bemötande av kritik och 
i hur de svarar på frågor och detta medför att kunderna i gruppen vet vad de kan förvänta sig 
att få ut av gruppen. Vid uppstartande av en grupp kan det vara svårt att få igång en dialog, till 
en början står företaget för all kommunikation. I vissa fall är envägskommunikation från 
företaget det enda som händer i gruppen men det måste inte innebära att de gör fel, det kan 
bero på att medlemmar i gruppen intresserar sig för vad företaget säger men utan att vilja föra 
en dialog med företaget. Dock anser vi att en lyckad dialog är det som ökar värdet mest för 
företaget.  
 
Att kunden gör ett aktivt val och går med i gruppen kan vara en enorm tillgång för företaget. 
De flesta som går med i ett företags Facebookgrupp gör det för att de är intresserade och 
tycker om företaget. Under observationen har vi sett många exempel på kunder som uttrycker 
sin tillgivenhet för företaget men vi tror att många företag inte inser värdet i detta. Genom att 
uppmärksamma den positiva attityden i gruppen kan man genom dialog skapa ännu mer 
engagemang och få gruppmedlemmarna att sprida positiv word of mouth och skapa större 
varumärkeskännedom. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. 
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många 
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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