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Abstract 
 

Social media has recently grown to be a very popular tool for communicating with people all 

over the world. The use of social networks has grown exponentially in recent years and 

companies have realized that this offers a fantastic opportunity to reach customers around the 

globe, via a virtually free forum. 

 

The different channels offer businesses the resources they need to communicate with their 

customers over the Internet, and thanks to this they can interact with customers in a place 

where they already exist. In addition to the ability to communicate with the customers, the 

company is now able to publish editorial content with the aim to market their business and its 

products. 

 

Benefits that come with marketing through social media are numerous, but there are 

drawbacks that make it necessary to manage the corporate social networks with great care. 

Social media is a platform that is open to all, where everybody can express their own thoughts 

and opinions. Thoughts and views as a company can not foresee nor control. 

 

In this essay, we have investigated how a company should work with their social media for it 

to give a positive result for both the customer and the company in question, the negative effects 

that may arise from a company actively involved in social media, and what customers think of 

companies that are on social media. 
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II 

Sammanfattning 

 

Sociala medier har på sistone vuxit till att bli ett mycket populärt verktyg för att kommunicera 

med folk världen över. Användandet av sociala nätverk har ökat explosionsartat de senaste åren 

och företag har insett att detta bjuder på en fantastisk möjlighet till att nå ut till kunder runt hela 

jorden, via ett nästintill gratis forum.  

 

På de olika kanalerna erbjuds företag de medel de behöver för att kunna kommunicera med sina 

kunder över nätet och på detta sätt interagera med kunderna på ett ställe där de redan finns. 

Utöver möjligheten att kommunicera med kunden kan företaget publicera redaktionellt innehåll 

med syftet att marknadsföra sin verksamhet och dess produkter.  

 

Fördelarna som kommer med marknadsföring via sociala medier är många, men det finns 

nackdelar som gör att man måste hantera sitt företags sociala nätverk med stor aktsamhet. 

Sociala medier är en plattform som är öppen för alla, där alla användare kan uttrycka sina egna 

tankar och åsikter. Tankar och åsikter som ett företag varken kan förutse eller kontrollera.  

 

I detta arbete har vi undersökt hur ett företag ska arbeta med sina sociala medier för att det ska 

ge ett positivt resultat för både kund och företag i fråga, vilka negativa effekter som kan uppstå 

genom att ett företag aktivt arbetar med sociala medier samt vad kunden tycker om företag som 

finns på sociala medier.  
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1. Inledning/Problematisering 

22 609 963 följare på Instagram, 60 055 042 på Twitter och 77 703 508 likes på Facebook. 

Adderar vi dessa siffror kommer vi upp i en summa lika stor som Rysslands totala befolkning 

(globalis, 2015), och då bör det påpekas att vi alltså talar om världens, till ytan, största land. 

Det sammanlagda antalet följare på dessa sociala medier är alltså 160 368 513, en siffra som 

för de flesta verkar skyhög, men för artisten Justin Bieber är detta vardag. Allt han behöver göra 

för att nå ut med ett budskap till stora delar av världen är att formulera sin tanke till ord, skriva 

ned orden på valfritt socialt medie och sedan trycka på ‘sänd’. Ett knapptryck är allt som 

behövs. 

 

Att sociala medier onekligen är ett enkelt, effektivt och snabbt sätt att sprida budskap på har vi 

nog konstaterat av detta exempel. Sedan ett par år tillbaks har användandet av sociala medier 

ökat explosionsartat, låt oss ta Instagram som exempel. Detta medie lanserades år 2010 och 

hade tre år senare över 100 miljoner aktiva användare (instagram.com, 2015). De sociala 

medierna samlar ofantligt många personer på en och samma virala plats och gör att detta är ett 

drömläge för någon som vill synas. Innehåll, skapat av användare, kan vara av högt värde och 

på grund av den breda användningen av sociala medier, kan nyheter spridas snabbare i världen 

än genom något annat medie (Wyrwoll, 2014). På senare tid är det inte enbart offentliga 

personer som sett potentialen i det här; det är allt fler företag som ansluter sig till medierna för 

att ta del av det enkla sättet att nå ut till miljontals användare och genom detta få tillgång till ett 

mer uppdaterat alternativ av den traditionella marknadsföringen (Rapp et al, 2013). 

 

Modejätten H&M har i nuläget strax över 5 miljoner följare på Instagram vilket gör att de med 

samma simpla knapptryck kan sprida information om sitt varumärke och produkter. De kan nå 

ut till sina kunder och de kan bygga relationer genom att interagera med dem genom medierna 

(about.hm.com, 2015). Detta är något som har blivit extra viktigt för renodlade e-handelsföretag 

eftersom de endast kan skapa en relation med sina kunder via internet. Sociala medier gör det 

möjligt för dem att på flera olika plattformar skapa en närvaro i kundernas medvetande. 

Konsumenter använder sociala medier för att interagera med vänner, se på foton och videos och 

hitta företag och varumärken. Mer än hälften av de som handlar online interagerar med en 

återförsäljare på sociala medier på sociala nätverk som Facebook och Twitter. Återförsäljare 

och varumärken drar nytta av denna nya PR- dimension för att stärka sina kundrelationer (Rapp 



 

- 2 - 

et al, 2013). Nelly.com är ett sådant e-handelsföretag, som är mycket aktiva på flertalet sociala 

nätverk där de har öppen kommunikation med sina kunder. 

 

Med nya marknadsföringsmöjligheter har därmed de flesta företag gett sig ut på sociala medier; 

ofta med liten eller ingen strategisk tanke eller plan. Trots marknadsförarnas önskemål att 

utnyttja sociala medier till sin fördel, existerar det enligt Schultz & Peltier (2013) en hård 

sanning, nämligen att den sociala webben inte skapades för att sälja märkesvaror, utan för att 

knyta samman människor världen över. Med alltmer varumärkesaktivitet som rör sig på nätet, 

står marknadsförare inför insikten att varumärken inte alltid välkomna i alla sociala medie 

utrymmen och kan även vara oönskade gäster i detta interaktiva utrymme (Fournier & Avery, 

2011). Tekniken som var tänkt att ge marknadsförare befogenhet har gynnat konsumenterna i 

stället, med eller utan tillstånd av företag inblandade (Kietzmann et al., 2011). Det finns därmed 

möjligheter för konsumenter att ta över makten på sociala medier och tvinga modeföretag att 

agera etiskt. Ett exempel på detta är när det år 2013 spreds videos som en löpeld över hur illa 

angorakaniner i fabrikerna i Kina behandlades för sin päls och snabbt behövde de flesta stora 

svenska modeföretagen fullständigt ta bort angoramaterialet från sitt sortiment för att undvika 

negativ storm på sina sociala medier (Lek, 2013). 

 

Enligt Schultz & Peltier (2013) ligger inte utmaningen företag står inför i att utveckla och 

lansera sina sociala medier, utan i att göra dem verkligt engagerande och värdefulla för 

konsumenterna. Den sociala delen av sociala medier syftar i detta fall på att följarna blir givna 

möjligheten att vara delaktiga i materialet som publiceras. Genom delaktighet skapas 

konversationer, genom konversationer skapas gemenskap som i sin tur skapar lojalitet (Comm, 

2009). Kundlojalitet är just den aspekt som marknadsförare i all tid jobbat mot och via sociala 

medier tillgängliggörs en möjlighet att skapa just detta. Men det är viktigt att tänka på att allt 

material som publiceras på Internet, exempelvis texter och bilder, är offentligt och tillgängligt 

för vem som helst i hela världen (Egertz & Lindgren, 2012). Likaså kan vem som helst uttrycka 

sina åsikter om en viss publikation, som i sin tur helt kan ändra hur andra uppfattar materialet.  

Vem som helst kan starta upp ett konto, men det innebär inte att sociala medier är ett enkelt 

verktyg att använda sig av (Comm, 2009). 

 

Frågan man kan ställa sig är huruvida marknadsföring via sociala medier endast är något 

positivt. Det är konstaterat att sociala medier är det snabbaste sättet att sprida ett budskap på 

(Wyroll, 2014), vilket kan anses vara en ovärderlig resurs när allt går enligt planerna. Men vad 

Kommenterad [ML1]: Här skulle man kanske kunna skriva 

något utefter citatet från Twitter Power? 

Kommenterad [JA2]: Tycker det här stycket är bra! 
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händer om något negativt börjar cirkulera? Ett gammalt engelskt idiomatiskt uttryck lyder ”bad 

news travels fast” och man kan anta att detta även går att applicera till spridning på virala 

nätverk där människor från hela världen är sammankopplade och lätt kan uttrycka sina tankar. 

Hur ska man då göra som företag för att undvika detta? Hur ska de arbeta för att få ut så mycket 

som möjligt av sina sociala medier - och kaske viktigast av allt, vad tycker konsumenter om 

företag på sociala medier? 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka positiva och negativa effekter för modeföretag inom e-handeln som 

använder sig av sociala medier i sin kundrelation. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur ska ett företag gå till väga för att lyckas på sociala medier? 

Vad finns det för nackdelar med att vara aktiv på sociala medier? 

Vad anser konsumenter om företagens sociala medier? 

1.3 Avgränsningar 

Ämnet om marknadsföring på sociala medier är brett och för att få ett tydligt fokus har vi valt 

att avgränsa oss till användandet av sociala medier för modeföretag som enbart idkar försäljning 

via e-handel. Detta för att e-handelsföretag inte har något annat alternativ än att bygga relationer 

över Internet då de inte finns på den fysiska marknaden som deras konkurrenter, vilket gör 

sociala medier till en kommersiell resurs som bör tas på största allvar (Leigert, 2013). 

Kommenterad [ML3]: Förstår du vad han menar med att 
“utforska kopplingen” mellan 1.1 och 1.2?  

Kommenterad [ML4R3]: Menar han att vi ska använda 1.1. och 
1.2 till att “strukturera upp” problematiseringen? 

Kommenterad [JA5R3]: Ingen aning faktiskt vad han menar 
med det . Kanske menar att att 1.1 och 1.2 är de olika vetenskapliga 

källorna? Vet inte 
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2. Metod 
I detta stycke behandlas de tillvägagångssätt vi använt oss av för att besvara vår 

problematisering. Vi beskriver vår kvalitativa studie, hur vi samlat in material till 

referensramen och ställer oss även kritisk till de metoder vi valt. 

 

2.1 Material 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor valde vi två typer av datainsamling som vi ansåg 

skulle kunna ge oss den information vi behöver för att uppfylla uppsatsens syfte. Dessa omfattar 

två typer av primärdata som vi själv tagit fram tillsammans med redan existerande sekundärdata 

som kommer att fungera som underlag för vår analys. 

 

2.2 Primärdata 

Primärdata som vi valt att ta fram för vår uppsats sker genom två separata metoder där den 

första syftar till att ta reda på företagets intentioner och strategier med sina sociala medier, vilket 

belyses via en intervju med en representant för vårt valda caseföretag. För att sedan kunna 

utvinna information om vad konsumenterna tycker om modeföretag som finns på sociala medier 

har vi valt att utforma en enkät. 

2.2.1 Intervju 

Intervjun ägde rum 2015-05-13 med en representant vars roll är att ansvara för caseföretagets 

sociala medier. Målet med denna intervju var att få fram ett modeföretags synvinkel kring 

arbetet med sociala medier och vad de själv tror att de vinner på detta. Intervjun var strukturerad 

som en personlig intervju där en intervjuare och en respondent förde en dialog med varandra 

(Christensen et al. 2010, ss.178-179).  

 

Vi hade i förhand förberett 19 öppna frågor som gav respondenten möjlighet att ge oss 

välutvecklade svar. Fördelen med en personlig intervju är att det tar relativt kort tid att 

genomföra och intervjuaren har stor kontroll över intervjun. Dessutom kan intervjuaren ställa 

invecklade frågor, ställa följdfrågor samt förklara om det förekommer otydligheter (Christensen 

et al. 2010, ss.178-179). Vi båda medverkade på intervjun, men delade upp arbetet, där den ena 

höll i intervjun och den andra antecknade. Intervjun spelades även in och transkriberades. 

Tanken med intervjun var i grund och botten att få underlag till att svara på våra två första 
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forskningsfrågor.  ”Hur ska ett företag gå till väga för att lyckas på sociala medier?” och ”Vad 

finns det för nackdelar att vara aktiv på sociala medier?”. 

 

Transkribering av intervju samt ljudupptagning finns att hämta hos båda uppsatsförfattarna.  

 

2.2.2 Enkät 

När vi utformade enkäten och formulerade frågorna var utgångspunkten att den skulle vara lätt 

för respondenterna att genomföra och samtidigt spegla deras generella uppfattning av 

modeföretag på sociala medier. Viktigt var det även att frågorna inte skulle kunna misstolkas 

(Cars & Persson, 1996). Enkäten bestod av tio frågor med fyra till sex svarsalternativ. Vid 

frågor gällande specifika modeföretag och sociala nätverk fick även respondenten möjligheten 

att lägga till sitt eget svarsalternativ. I slutet av enkäten kunde respondenten välja att lämna 

övriga kommentarer om modeföretag på sociala medier, något som genererade intressanta 

kommentarer som citeras senare i uppsatsen.      

 

Vår tanke med enkäten var att besvara på vår forskningsfråga ”Vad anser konsumenter om 

företagens sociala medier?” och denna skapades som ett formulär på Internet som, från 2015-

04-14 och tre veckor framåt, delades via Facebook. Ett av nutidens mest populära sociala 

medier. Eftersom att vi via denna enkät ville ta reda på vad konsumenter tycker om modeföretag 

som finns på sociala medier, ansåg vi att det var viktigt att nå ut till personer som ofta florerar 

på de aktuella medierna och vi upplevde att detta var möjligt genom att sprida enkäten via de 

sociala nätverken.  

 

Som urval till enkäten riktade vi oss mot den målgrupp som vårt valda caseföretag har som 

målgrupp, vilket är kvinnor mellan 18 och 35 år gamla. Caseföretaget riktar sin verksamhet till 

både kvinnor och män, men vi valde att endast fokusera på kvinnor, detta beroende på att 

caseföretagets sociala medier till huvudsak används för att nå ut till de kvinnliga kunderna.  

 

2.3 Sekundärdata 

Som sekundärfakta har vi valt att ta fram relevant facklitteratur bestående av vetenskapliga 

rapporter, kurslitteratur och tidskrifter inom ämnet marknadsföring samt sociala medier. Då 

sociala medier är en relativt ny kanal inom marknadsföring presenterar stora delar av källorna 
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nytt och uppdaterat material. Vid definitioner över begrepp inom området sociala medier har 

boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (2013) av Lena Leigert visat sig 

vara till stor hjälp. Till vår teoretiska referensram har teorier från Blomqvist, Dahl & Haeger 

(2004) och Grönroos (2008) samt forskning av Wyrwoll (2014) och Rapp et al (2013) varit 

framstående. 

 

2.4 Kritiska aspekter på empiriskt material 

Då vi har valt att hålla ett smalt fokus, finns det många aspekter som denna uppsats inte berör. 

Intervjuer med flera e-handelsföretag hade troligtvis gett en mer övergripande undersökning. 

Valet av ett e-handelsföretag på marknaden motiveras då detta är en betydande exponent på 

densamma och kan, i egenskap av sådan, diskuteras i relation till den teoretiska referensramen 

och empirin i övrigt 

 

För att få konsumenternas åsikter valde vi att utföra en enkätundersökning, något som gett oss 

kvantitativa svar. Nackdelen med enkätundersökningar är att det är svårt att känna till 

bakgrunden till de enskilda svaren och att det inte finns någon möjlighet till att ställa följdfrågor 

(Harboe, 2013 s. 43). Användandet av fokusgrupper eller gruppintervjuer hade gett oss en mer 

djupgående insikt i konsumenternas relation till företagens sociala medier då gruppdynamiska 

processer ofta främjar kreativitet, spontanitet och minnet (Harboe, 2013 s. 62). Vi sökte dock 

den bredd och överblick som enkätundersökningar erbjuder.        
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3. Teoretisk referensram 

Här förklarar vi begreppet sociala medier och presenterar den vetenskapliga referensram vi 

ämnar att använda för att kunna bearbeta och analysera vårt empiriska material. 

 

3.1 Sociala medier 

Nationalencyklopedin (2015) definierar sociala medier som “ett samlingsnamn på de olika sätt 

som människor kan kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud”. 

Detta är ett något förenklat sätt att beskriva fenomenet, men nu för tiden betyder det mycket 

mer. Via ny teknik och sociala medier får därmed människor över hela världen helt nya 

möjligheter att utbyta och ta del av åsikter och trender (Larsson, 2009 s. 8). Det finns ingen 

definition över exakt när sociala medier uppkom, det är istället ett fenomen som vuxit fram med 

tiden. Det finns folk som hävdar att de har använt sig av någon form av sociala medier sedan år 

1980, medan andra började med det på 90-talet (Clapperton, 2009 s. 10). Oavsett är alla numer 

överens om att sociala medier har förändrat sättet vi människor kommunicerar med varandra. 

 

Som tidigare nämnts är det inte längre endast privatpersoner som använder sig av sociala 

nätverk. Sociala medier håller på att ändra företagslandskapet och omdefinierar hur företag 

kommunicerar genom sina kommunikationskanaler med sina kunder (Rapp et al, 2013). 

Människors reklamtrötthet ökar, därför väljs reklam bort när tillfället ges och användningen av 

reklamblockerande program på webben ökar ständigt (Larsson, 2009 s. 31). På grund av detta 

är det nödvändigt för företagen att hitta nya sätt att nå ut till sina kunder, utan att det känns som 

reklam. I och med det stigande antalet av användare av sociala medier, försöker många se 

bortom att bara fastställa en social närvaro - och försöker istället att få en del av sin 

marknadsföring att ske via sociala medier. Utsikterna till gratis, men effektiv viral 

marknadsföring med rekommendationer från konsument till konsument är mycket talande - 

men ofta svårfångad (Schulze, Schöler & Skiera, 2015). 

 

Det finns idag mängder av sociala nätverk med olika funktioner. De flesta företag väljer att 

befinna sig på flera för att kunna ta nytta av de varierande dialogerna med kunderna som de 

olika nätverken erbjuder. De vanligaste sociala nätverken som företagen befinner sig på är 

Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest. Det krävs väldigt liten eller i vissa fall inga 

ekonomiska investeringar för att starta upp ett konto på sociala mediekanaler. Däremot handlar 
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det om kontinuitet, underhåll, engagemang, kunskaper och den viktigaste av allt, tid. Ett positivt 

resultat beror oftast på hur mycket engagemang ett företag har lagt ner (Carlsson 2009, s. 90). 

 

Enligt en undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån (2014) använde 78 procent av 

svenskarna under år 2014 Internet varje dag. I åldern 16-24 år använder 95 procent Internet för 

att blogga, göra inlägg på sociala nätverk, skicka snabbmeddelanden och chatta. Sverige är det 

land i Europa som allra flest kopplar upp sig med en bärbar dator eller surfplatta och det blir 

allt vanligare att koppla upp sig med sin smartmobil. Hela 65 procent i Sverige använder idag 

sin mobiltelefon för att komma ut på Internet. Bland yngre är det 79 procent som använder just 

mobiltelefonen för att delta i sociala nätverk. (Statistiska Centralbyrån, 2014). Detta talar för 

att sociala medier är ett av det effektivaste sätten att nå ut till unga konsumenter, då den tidigare 

nämnda statistiken visar att det är där man kan hitta denna kundgrupp. 

 

Trots sina fördelar finns det även risker för företag att befinna sig på sociala medier. Nyheter 

sprider sig ännu snabbare via nätet än vid traditionell media, något som innebär att negativa 

nyheter om ett företag direkt kan nå större delen av kundkretsen. Fler och fler konsumenter 

försöker att påverka modeföretag till att ha ett hållbart och ansvarsfullt beteende med hjälp av 

deras kollektiva krävande beteende; något som kallas etisk konsumtion (Wyrwoll, 2014). Med 

hjälp av sociala medier kan etisk konsumtion numera få ännu fler konsekvenser. Det underlättar 

utläggning och distribution av oegentligheter samt ansvarsfullt beteende och hjälper kunder att 

organisera och samordna bojkotter (Wyrwoll, 2014). 

 

3.1.1 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk med målet att ge människor makten att dela och göra världen 

mer öppen och ansluten (facebook.com, 2015). Sedan fler år tillbaka kan man numer hitta 

många av de stora företagen på Facebook där de har sina egna sidor som användare kan gilla. 

Varje användare som gillar en företagssida får ta del av all information som företaget publicerar 

och detta ger företaget möjligheten att nå ut med bland annat erbjudanden, bilder och tävlingar 

(facebook.com, 2015). 

3.1.2 Instagram 

Instagram är ett globalt nätverk där användare av tjänsten på ett enkelt sätt får möjligheten att 

dela bilder med sina följare. Tjänsten kännetecknas av den kvadratiska utformningen av 
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bilderna som publiceras, samt de valbara filtren som användaren själv väljer att utsmycka bilden 

med. De bilder som läggs upp placeras kronologiskt på kontots egna album och de användare 

som följer kontot kommer även att få upp publikationen i sitt flöde (businessinsider.com, 2015).  

 

Till skillnad mot Facebook, där det finns olika former av konton beroende på användartyp 

(facebook.com, 2015), finns det endast en typ utav konto på detta medie, vilket innebär att man 

som användare följer vänner, offentliga personer och företag på samma sätt. Många 

modeföretag använder Instagram för att på ett enkelt och roligt sätt kommunicera med sina 

kunder. De lägger upp bilder på kommande kollektioner, anordnar tävlingar och kan välja att 

lyfta fram vissa produkter (instagram.com, 2015).   

3.1.3 Pinterest 

Pinterest används som en digital klippbok där du kan sortera dina bilder under olika kategorier 

och sedan dela detta med andra (pcforalla.idg.se, 2012). Mediet är ett verktyg där varje 

användare kan utforska områden de är intresserade av för att få inspiration och ämnen som 

berörs är allt från mat, kläder, musik och resmål (about.pinterest.com, 2015). Tjänsten utgör en 

attraktiv möjlighet för företag att kostnadsfritt lägga upp material vars syfte är att marknadsföra 

företagets varumärke och produkter. 

3.1.4 Twitter 

Twitter är ett socialt medie som tillåter användaren att publicera korta meddelanden av max 

140 tecken som kallas för ”tweets” och brukas beskrivas som en mikrobloggtjänst. Registrerade 

användare kan både publicera och läsa tweets samt gilla och dela publikationerna medan den 

oregistrerade besökaren endast kan läsa dem (Leigert, 2013). Twitter gör det enkelt för följare 

att få kontakt med det följda kontot, vilket gör att det ofta används av artister och politiker som 

vill hålla kontakt med sina fans och anhängare (Egertz & Lindgren, 2012).  

 

Användningsområdena på Twitter anses, enligt Leigert (2013), vara omvärldsbevakning, 

nätverkande, nyhetesbevakning, delande av erbjudanden, trafikdrivning samt möjligheten att 

snabbt sprida krisinformation. På Twitter kan du skapa antingen ett företagskonto eller konto 

för privatpersoner (Leigert, 2013). 
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3.1.5 Snapchat 

Snapchat går ut på att användarna tar en så kallad snap, ett bild- eller videomeddelande, som de 

sedan delar till sina vänner i realtid. Snapsen kan visas upp till tio sekunder, för att sedan 

försvinna från skärmen (support.snapchat.com, 2015). Detta skapar möjligheter till en väldigt 

spontan, visuell och rolig konversation. Appen erbjuder även något de kallar för stories, som 

samlar snaps för att berätta en historia som varar i 24 timmar. Beroende på snapchatkontots 

sekretessinställningar kan fotona och videorna upplagda i stories ses av alla snapchatanvändare, 

endast användarens vänner, eller en anpassad grupp. Denna funktion är den som företag 

mestadels använder sig av för att på ett spontant sätt kommunicera med sina kunder 

(support.snapchat.com, 2015). 

  

3.2 E-handel 

E-handeln mot konsument utvecklades på allvar i mitten av 1990-talet, många företag som idag 

är världsledande på nätbaserad handel startade upp sin e-handelssajt under denna tid och ett 

exempel på detta är det amerikanska företaget Amazon (HUI, 2013). Sedan starten har e-

handeln årligen ökat och den svenska detaljhandelns försäljning över Internet ökade med 16 

procent under 2014. Det innebär att e-handeln med varor i Sverige omsatte 42,9 miljarder 

kronor under år 2014 och stod därmed för 6,4 procent av den totala omsättningen inom svensk 

detaljhandel (HUI, 2014). 

 

Utöver expansionsmöjligheter kan e-handeln, genom sin globala lättillgänglighet, användas av 

företag för att på ett effektivt sätt nå både existerande och potentiella kunder världen över, vilket 

inte är möjligt med fysisk detaljhandel (Limayem, Khalifa & Frini 2000) som är låst 

geografiskt. Det är alltså gynnsamt för fysiska butiker att även sälja sina produkter via Internet. 

Många svenska företag har de senaste åren utökat sin webbhandel till utlandet, Gina Tricot är 

ett exempel på detta som idag når 28 länder via sin hemsida (ginatricot.com, 2015), Lindex 

säljer till 29 olika länder (lindex.com, 2015) och Kappahl som nyligen startade sin online-butik 

valde att direkt finnas i tre andra länder utöver sverige (kappahl.com, 2015). 

 

Trots detta har e-handeln gällande beklädnad ännu inte mognat, flera stora kedjor har ännu inte 

satsat fullt ut på e-handel. Expansionstakten förväntas alltså vara fortsatt stark, då det återstår 

för dessa aktörer att på allvar försöka konkurrera på nätet (HUI, 2013). Det finns undantag från 

detta vilket gäller de företag som från sin start valt att endast satsa på e-handel och genom detta 
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blivit duktiga på att marknadsföra sig på Internet. E-handelsbutiker såsom Nelly.com (2004), 

Bubbleroom (2005) och Stayhard (2006) har alla mångdubblat sin omsättning under de senaste 

åren. Dessa renodlade e-handlare fyllde det existerande behovet av att handla kläder på nätet 

som under den tiden var en outnyttjad marknad (HUI, 2013). 

 

 

3.3 Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring, förkortat RM, är ett begrepp som introducerades i 

marknadsföringslitteratur på början av 90-talet och har sedan dess blivit ett dominerande tema 

inom marknadsföringsområdet (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004 s. 11). Det saknas fortfarande 

en allmänt vedertagen definition av relationsmarknadsföring, men grunden är att den 

uppmärksammar vikten av att behålla samt attrahera kunder, med syftet att utveckla långsiktiga 

relationer med dem (Conway, Baron & Warnaby, 2010 s. 10). Relationsmarknadsföring sätts 

ofta i kontrast med transaktionsmarknadsföring där tyngdvikten istället ligger på en kortsiktig, 

försäljningsorienterad strategi med fokus på att stimulera till, underlätta och fullborda en 

transaktion (Kotler, 1991). Relationsmarknadsföring satsar således på att bygga långsiktiga 

relationer med kunderna, ett arbete som även fortsätter efter transaktionen är slutförd. 

 

Att ha konkurrenskraftiga produkter och erbjuda god service är en grundförutsättning för att 

kunna skapa värde i företagets kundrelationer. Men även om produktöverlägsenhet eller 

satsningar på service kan ge konkurrensfördelar, är de sällan tillräckliga för att säkerställa starka 

kundrelationer över tiden (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004 s. 28). Därmed är en stor utmaning 

för relationsmarknadsförare att få kunderna att uppleva att det egna företaget står för den 

perfekta relationen, och genom detta få kunden att välja bort relationer till konkurrerande 

företag. Däremot kan det vara svårt att differentiera relationsformen då många företag använder 

sig av liknande eller gör samma relationsbyggande aktiviteter (Dahlen & Lange, 2008, s 62). 

 

En av grunderna för att ha en framgångsrik relationsmarknadsföring är att lyckas få sina kunder 

att uppfatta god kvalitet, något som uppfattas när kundernas upplevda tjänstekvalitet motsvarar, 

eller överträffar, dess förväntningar. Kundens förväntade kvalitet är en komplex uppskattning 

som är baserad på kundens intryck av företagets marknadskommunikation, image, försäljning, 

PR, word of mouth och kundens övriga värderingar och behov. Den upplevda kvalitén baseras 

då på en blandning av den levererade produkten, så kallad teknisk kvalitét och hur kunden fick 
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det levererat till sig, så kallad funktionell kvalitét. När dessa motsvarar varandra känner kunden 

lojalitet till företaget och handlar med stor sannolikhet igen (Grönroos 2008, ss. 84-86). 

 

 

Figur 1, RM-modellen. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s. 22) 

 

Modellen visar hur relationsmarknadsföring kan bidra till ökad kundlojalitet och långsiktig 

lönsamhet ifall det används på rätt sätt. På en operativ nivå möjliggörs 

relationsmarknadsföringen av en uppsättning metoder och verktyg vars tillämpningar ämnar att 

underlätta för företaget att genomföra strategin på ett effektivt sätt (Blomqvist, Dahl & Haeger, 

2004 s. 22). Ju fler lojala kunder man som företag har, desto mer ökar chansen för att kunderna 

handlar mer frekvent och i förlängning av detta talar väl om sina upplevelser av företaget. Att 

ha lojala kunder som talar gott om företaget kan i sin tur generera till nya kunder. 

 

Lönsamheten kan, enligt Blomqvist, Dahl & Haegers (2004) modell, öka på två olika sätt. Det 

första är att kundomsättningen minskar vilket gör att företaget inte ständigt måste attrahera nya 

kunder. På så vis minskar kostnaderna för marknadsföringen eftersom det är billigare att behålla 

en befintlig kund än att attrahera en ny. Det andra sättet är att lönsamheten ökar genom större 

kostnadseffektivitet. Genom att kundbasen är känd minskar risken att rikta marknadsföringen 

fel, företagets kommunikation når då rätt mottagare och får genom detta ett bättre utfall. 
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3.4 Kundens upplevda kvalitet 

En kundrelation är en helhet som skapas och formas efter ett flertal kundmöten, ofta av olika 

karaktär. Ett kundmöte uppstår så fort kunden möter företaget och kan ske på två olika sätt, 

genom direkta eller indirekta möten mellan de båda parterna. Direkta kundmöten är när kunden 

ingår i ett faktiskt möte med företaget, till exempel i en butikskassa. Indirekta kundmöten syftar 

på abstrakta möten där kunden interagerar med företaget utan att direkt möta det (Blomqvist, 

Dahl & Haeger, 2004 s. 46). Ett exempel på detta kan innebära att kunden besöker ett företags 

användarkonto på ett socialt medie.  

 

Det finns numera oftast ett antal företag på marknaden som kan producera ungefär samma 

tekniska kvalitet som övriga aktörer på marknaden vilket betyder att de kan erbjuda kunden 

liknande produkter. Enligt Grönroos (2008) finns det därför fördelar för företag att ha en 

servicestrategi. Genom att utveckla den funktionella kvalitetsdimensionen kan man skapa 

påtagligt värde för kunderna och på så vis nå de konkurrensfördelar som krävs för att stå ut på 

marknaden (Grönroos, 2008 s. 84). Som tidigare nämnt finns det två typer av kvalitet som man 

kan arbeta kring för att bygga kundens uppfattade och förväntade nivå av kvalitet.  Den tekniska 

kvaliteten innefattar vad kunden mottar medan den funktionella kvaliteten talar för hur 

erbjudandet och leveransen av detta upplevs av kunden (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004 s. 

46).  

 

Figur 2, Kvalitetsmodell (Grönroos, 2008 s. 85) 

 

Modellen ovan erbjuder ett sätt att se på kvalitet ur kundens perspektiv, genom att dela upp 

kvalitetsupplevelsen i de tidigare nämnda tekniska och funktionella dimensionerna. De två 

kvalitetsdimensionerna påverkas av ytterligare en faktor, imagen (Grönroos, 2008). Image 
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handlar om hur kunden uppfattar ett företag och vilka egenskaper de tillskrivs (Axelsson & 

Agndal, 2009). Kvalitetsupplevelsen påverkas också av de förväntningar kunden har, som i sin 

sin tur påverkas av flera olika faktorer: word-of-mouth-effekter, företagets 

marknadskommunikation, image och slutligen kundens behov (Grönroos, 2008). 

 

3.4.1 Kundlojalitet / kundklubb 

Kundlojalitet anses vara kundens förhållande över tiden till ett visst varumärke och används 

inom marknadsföring som en grundpelare vid bra marknadskommunikation (Dick & Basu, 

1994). Som tidigare presenterat via RM-modellen (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s. 22) är 

kundlojalitet en nyckel till jämn lönsamhet. Då en lojal kund återkommer och det är även 

bevisat att det är fyra till sex gånger dyrare att sälja till en ny kund än att fortsätta sälja till en 

befintlig kund (Butscher, 2000). 

 

Vill man arbeta på ett företags kundlojalitet kan kundklubbar göra stor nytta, målet med en 

kundklubb är att aktivera kunden och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig 

relation (Elinder, 1993). Det som en kundklubb erbjuder sina medlemmar bör vara av faktiskt 

och upplevt värde. Dessa kundvärden kan ta sin form i klubbförmåner, särskild service, olika 

sätt att kommunicera eller speciellt anpassade aktiviteter (Butscher, 2000). 

 

Kundklubbar kan delas in i två separata typer, slutna och öppna. Vilken form som är lämpligast 

beror vanligtvis på vad syftet med klubben är och vilken målgrupp denna berör (Butscher, 

2000). Slutna klubbar innebär att kunden själv får söka om medlemskap där kunden förväntas 

uppfylla vissa kriterier för att godkännas och ibland tillkommer även en medlemsavgift, medan 

öppna klubbar är till för alla utan någon form utav krav. Risken med en stängd kundklubb som 

kommer med en tillhörande medlemsavgift är att kunden upplever det girigt av företaget och 

därför uteblir att engagera sig i varumärket (Elinder, 1993). 

 

Sociala medier är en form av öppen kundklubb där det finns tillfälle för att hålla löpande 

kundkontakt, skapa förtroende, ge kunden inblick i verksamheten, bygga långsiktiga relationer 

- och på så vis komma närmare kunden (Leigert, 2013 s. 65). Med sociala medier minimeras 

risken Elinder (1993) upplever kring kundklubbar, då ingen avgift tas ut för att vara en del av 

kundklubben. 
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Sociala medier kan, likt traditionella kundklubbar, även användas för att bygga upp 

kundlojalitet med särskilda VIP-evenemang och rabatter, som ett alternativ till direktreklam 

(Leigert, 2013 s. 65). Fördelen med att ha sin kundklubb via ett socialt medie är att dessa är, i 

förhållande till andra alternativ, kostnadsfria samt att kunden oftast redan finns på mediet i 

fråga. Detta gör att möjligheterna kring kundlojalitetsprogram på sociala nätverk kommer med 

stora möjligheter (Elinder, 1993). 

 

3.4.2 Word of mouth 

Marknadsförare har i alla tider dragit nytta av det faktum att folk har förtroende för det som 

vänner och bekanta säger. De kan spendera otaliga summor på kreativa och nytänkande 

reklamkampanjer, men det som en konsument egentligen reagerar på är oftast en 

rekommendation från en betrodd källa (Grönroos, 2008 s. 294). Detta fenomen kallas word of 

mouth och är både enkelt och gratis. 

 

Word-of-mouth-marknadsföring och närbesläktade metoder går ut på att göra företaget, en 

speciell fråga eller varumärket till ett samtalsämne. Att arbeta för att göra kunderna nöjda och 

entusiastiska genom att erbjuda god service, bra priser eller extraordinära produkter är en bra 

början och leder till den typen av samtalsämne som kan spridas med fördel för företaget i fråga 

(Larsson, 2009). I och med Internets framfart, finns det nu fler utrymmen där man kan ta del av 

andra människors åsikter och erfarenheter. Forum och kundrecensioner är två exempel på sätt 

där man som konsument kan uttrycka sina åsikter. Enligt Bughin, Doogan och Vetvik (2010) 

kommer word-of-mouths inflytande troligtvis bara att växa och den digitala revolutionen har 

gjort att word-of-mouth inte är intimt längre. Författarna menar att idag behöver konsumenter 

inte träffa varandra för informationsbyte, i en så kallad one-to-one kommunikation, numera är 

one-to-many kommunikation normen på grund utav Internet.  

 

Det finns en stor mängd forskningslitteratur om kund-till-kund inflytande. En stor del av denna 

forskning har undersökt organisk word-of-mouth, det vill säga word-of-mouth som förekommer 

naturligt och inte skapas av marknadsförare för strategiska syften (Buttle, 2014). Forskare har 

dock på senaste tiden riktat in sig på medveten word-of-mouth-marknadsföring. Detta innebär 

placering av produkter till riktade konsumentgrupper med målet att uppmuntra dem att sprida 

positiv word-of-mouth, vilket i sin tur ökar varumärkesmedvetenhet och försäljning (Trusov et 
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al, 2009). Fördelen med denna typ av marknadsföring är den snabba spridning som Internet 

erbjuder. På nolltid kan ett medvetet budskap nå länder över hela världen (Wyrwoll, 2014).  

                                                                        

När ett budskap når ut viralt refereras det ibland som buzz marketing. Buzz marketing går ut på 

att göra ett budskap, företag eller en produkt så intressant att människor på eget initiativ vill 

sprida informationen. Det är ingen nyhet att en nöjd kund är den bästa tänkbara säljaren och 

idag är nöjda kunder viktigare än någonsin. Tack vare sociala medier kan de sprida goda rykten 

med blixtens hastighet (Larsson, 2009). En baksida till detta är dock att negativ kritik har en 

förmåga att spridas ännu snabbare. I dagens läge är det inte endast den närmsta 

bekantskapskretsen som får höra missnöjet utan även tusentals användare på Internet. Det är 

därmed vitalt för företag att hantera missnöjda kunder på rätt sätt för att stoppa den spridning 

en negativ kommentar kan komma att ha (Wyrwoll, 2014). 

 

Sammanfattas den teoretiska diskussionen kan vi urskilja dels en övergripande nivå av 

relationer företag/kund dels en mer specifik nivå av kundtillfredsställelse samt här två relaterade 

instrument, kundklubben och word of mouth, för att uppnå denna. 
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4. Empiri 

I detta stycke redovisar vi en sammanställning av relavanta uppgifter från intervjun och 

enkätundersökningen. 

 

4.1 Intervju 

I arbetet har vi haft som mål att undersöka både vad kunderna och företaget tänker kring ett 

aktivt arbete med sociala medier. För att kunna svara på hur företaget tänker kring sina sociala 

nätverk har vi intervjuat en ansvarig representant från det utvalda caseföretaget. I detta avsnitt 

presenterar vi först information om det anonymiserade caseföretaget samt en sammanställning 

av den intervju vi har utfört. 

4.1.1 Introduktion av caseföretag 

Caseföretaget är en Internetbutik inriktad på mode och skönhet för unga kvinnor. Företaget 

startades år 2004, ursprungligen som en underklädesbutik (cdongroup.com, 2015) men har 

utvecklats till att bli en ledande aktör inom mode på nätet för den mode- och skönhetsmedvetna 

kunden. Målgruppen är tjejer och killar mellan 18 och 35 år och deras ledord är trendig, 

ungdomlig och utåtriktad (nelly.com, 2015). 

 

I dag är företaget ett av nordens största modehus på nätet och deras mål är att bli världsledande 

inom mode online för sin valda målgrupp. Detta ämnar de att uppnå genom att förse kunden 

med ett brett utbud av de senaste trenderna inom mode. Sortimentet består i nuläget av 850 

olika varumärken som innefattar kläder, skor, underkläder, badkläder, skönhetsprodukter, 

accessoarer och sportkläder (nelly.com, 2015). 

 

Sedan mitten av 2000-talet ingår företaget i en större koncern, ett svenskt holdingbolag som 

skapades samma år och samtidigt som företaget köptes upp gjordes detsamma med ett antal 

andra e-handelsföretag. Koncernen har en affärsidé som innebär att deras vision är att erbjuda 

marknadens bästa utbud av produkter via Internet från egna och externa varumärken inom 

segmenten där bolaget är verksamt (qlirogroup.com, 2015). De företag som idag ingår i 

koncernen är stora e-handelsföretag från flertalet olika branscher. 
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4.1.2 Intervju med ansvarig för sociala medier 

Vi har intervjuat en ansvarig representant för det valda caseföretagets sociala medier, härmed 

benämnd A. Företaget har befunnit sig på sociala medier sedan flera år tillbaka och försöker att 

alltid ligga i framkant med det nya. De använder sig för närvarande av Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest och Snapchat. Facebook har använts aktivt sen februari 2010, Instagram 

sedan april 2012, Pinterest sedan maj 2013 och Twitter sedan september 2012. Den senaste 

tiden har de även börjat använda sig av Snapchat. A förklarar att de finns där deras kunder finns 

och eftersom allt fler kunder börjar använda sig av Snapchat, så var det logiskt för dem att även 

befinna sig där.  

 

De kanalerna som används mest är Facebook och Instagram, där de har som mål att publicera 

inlägg eller bilder minst två gånger om dagen. A förklarar att företaget har uttalade strategier 

för hur de ska kommunicera på de olika kanalerna och vilka typer av inlägg som ska läggas 

upp. Facebook fungerar till huvuddel som ett säljdrivande forum med mycket promotion, 

kampanjer och rabattkoder. De har oftast en plan i förväg om vilka inlägg som ska läggas upp 

som då ligger i fas med tillhörande kampanj eller rea.  

 

Instagram är det sociala medie som är störst just nu, vilket är konstaterat både via vår 

enkätundersökning och tidigare presenterad information. A ser deras konto som 

imagebyggande där de vill skapa en vänskaplig relation med kunden. Det ska vara kul att följa 

dem och Instagram ska kännas genuint, med mindre fokus på sälj och mer på att ge inspiration. 

Uppdateringen är över lag mer spontan än på Facebook, med backstage foton och roliga citat. 

Citaten är ett exempel av publicerat material som får bäst respons, där många kunder taggar 

sina vänner för att citatet har en igenkännande effekt. A menar att Instagram ger dem en 

möjlighet att kommunicera med sina kunder genom snygga bilder, men även genom att visa en 

mer personlig sida av företaget. Trots den mer spontana känslan, har företaget även där en 

strategi för hur uppdateringen ska ske och ofta arbetar de i samverkan med inköpskontoret för 

att lyfta fram särskilda produkter de vill uppmärksamma lite extra. 

 

De andra kanalerna används inte lika flitigt. Pinterest fungerar som en lookbook för företaget 

där nyckelordet är inspirativt. Aktivitetsnivån på detta medie är som sagt något lägre än på 

Twitter och Facebook, något som A menar beror på att kunderna inte riktigt upptäckt Pinterest 

än och inte använder kanalen på samma sätt som de andra nätverken. Det är oavsett ett attraktivt 

ställe att finnas på och A tror att det kan finnas möjligheter i framtiden. Twitter har däremot 
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utvecklats till en ren kundtjänst, där företaget själva inte skriver några tweets. Det nyaste 

mediet, Snapchat, är kanske också det mest oseriösa. Syftet med Snapchat är att lägga upp roliga 

klipp från diverse situationer från dagen med en mer privat känsla. A ser inte Snapchat som lika 

proffsigt som t.ex. Instagram, men det är även det som är charmen. 

 

“Är vi inte superaktiva där så kommer folk inte vilja följa oss längre. 

Så det handlar ju verkligen om att vi ska servera något som folk vill ha 

varje dag. Både på Facebook och på Instagram.” - A 

 

Företaget ägnar flera timmar per dag åt sina sociala medier. A förklarar att det är viktigt att vara 

aktiv, så att kunderna inte tröttnar. Målet är att de ska hålla sig intressanta och servera något 

som kunden vill ha. Vid företagsevents ökar uppdateringen och det läggs naturligt mer tid på 

den typen av marknadsföring. Events är dessutom ett utmärkt tillfälle för företaget att träffa 

sina kunder. A tror att de som e-handelsföretag har ett större behov av sina sociala medier än 

en fysisk butik, eftersom de sällan har möjligheten att träffar kunden i ett direkt kundmöte. Till 

branschevent försöker de även bjuda in ett antal kunder, oftast vinnare av tävlingar som hålls 

på de sociala medierna. 

 

Företaget ser många fördelar med att befinna sig på sociala medier. Först och främst är det mer 

eller mindre gratis och de kan nå sina kunder där de ändå redan finns. Det gör även att de kan 

skapa saker som de vet att kunderna gillar och interagera med dem på ett sätt som de inte kan 

göra någon annanstans. A tror att kunderna tycker det är bra att följa företaget på sociala medier, 

eftersom att det är de själva som väljer huruvida de vill följa ett företag eller ej. Det ger kunderna 

möjligheten att ta del av VIP-koder som de inte kan hitta på företagets hemsida och interagera 

med företaget på ett mer personligt plan. 

 

“Vi kan anpassa oss efter våra kunder superlätt. Vi kan se vad de gillar 

och vi kan skapa saker som vi vet att de gillar. Vi kan gilla tillbaks, vi 

kan interagera på ett sätt som vi inte kan göra någonstans annars 

egentligen.” - A 

 

Förutom det naturliga säljfokuset, är det kundrelationen som är den största fördelen med sociala 

medier. Företaget får kontakt med kunderna och A menar på att det är lättare för kunden att 

skriva något positivt. Det är få kunder som skriver till kundtjänst bara för att säga att det tycker 
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om företaget, något som är mycket enklare att göra på, exempelvis, Facebook. Det skapar 

positiva relationer som i slutändan skapar nöjdare kunder. 

 

Det finns såklart även nackdelar och A säger att det kan bli en stor spridning på dåliga saker. 

Detta sker ofta väldigt hastigt utan att företaget kan kontrollera det. Det skapas ryktesspridning 

och kan lätt bli en härva av negativa kommentarer om de inte är snabba att svara tillbaka. De 

måste ha en hög kontroll på vad som händer och sägs om företaget för att undvika negativ 

spridning. För att hantera negativitet tycker A det är viktigt att vara snabba på att ge respons 

och bemöta det på kundens nivå. Är kunden arg, så har den en anledning till att vara det och det 

den tycker, tycker säkert många andra. Därmed är det väsentligt att svara så gott det går och 

försöka förklara det från företagets synvinkel. A förklarar även att de aldrig tar bort några 

negativa kommentarer, då de vill vara ärliga mot sina kunder och visa att de bryr sig om dem 

genom att hjälpa dem. 

 

“Man måste ju ha en jäkla koll på vad som händer och vad som sägs hela tiden.” - A 

 

En annan utmaning som företaget har är att inte göra kunderna besvikna. På Facebook finns 

möjligheten att länka direkt till hemsidan, något som kan underlätta vid köpförslag och leda 

kunderna rakt till kampanjen. Det gäller att kampanjen då håller samma klass som den 

imagebild som ledde dem dit. Företaget ser gärna att kunderna istället ska bli positivt 

överraskade och inte tycka att det var roligare på Facebook. Det hela ligger i att inte ljuga om 

hur bra erbjudandet är, utan att kunderna ska få det som förväntas och utlovas av inlägget som 

hänvisade till kampanjen. 

 

Inför framtiden ser A gärna att de kommer ta sig an nya medier och hålla sig i framkant med 

det nya. Företaget kan alltid bli bättre och vill även utveckla de medierna de redan har. Lägga 

upp mer saker, ta snyggare bilder som resulterar i att kunder i sin tur kommer gilla och dela 

publikationerna. Det kan komma att leda till bättre spridning och att företaget fortsätter växa.       

        

4.2 Enkätundersökning 

Enkäten publicerades 2015-04-14 och avslutades efter drygt tre veckor, 2015-05-07, när antalet 

svar hade överskridit 100 stycken. Detta var en siffra vi, sedan start, satte upp som mål då vi 

kände att ett relativt högt svarsantal skulle ge en rättvis skildring av användarnas syn på de 
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sociala nätverken. Spridningen av enkäten har enbart skett via Facebook för att nå ut till 

undersökningens målgrupp. 

  

Enkäten påbörjades med två frågor, vars mening var att sålla ut de respondenter som inte 

uppfyllde kraven på ålder och kön. Utöver en svarande, som var 56 år, höll sig alla inom vårt 

valda spann av 18 - 35 åringar. Likaså gällde könsfördelningen där endast en av de svarande 

inte hörde till det efterfrågade könet. Utfallet av okvalificerade svarande har i vår undersökning 

alltså varit väldigt låg och svaren från dessa har räknats bort ur resultatet. Detta har gjort att 

informationen vi presenterar nedanför med all säkerhet är en realistisk skildring av den önskade 

målgruppens tankar. 

  

Nästa steg i undersökningen var att fråga respondenterna vilken deras huvudsakliga syssla var. 

Tanken med denna fråga var att se ifall det fanns något samband mellan användandet av de 

sociala medierna och användarens sysselsättning. Den större delen av de svarande var 

studerande, och den näst största huvudsysslan visade sig vara arbetande. Skillnaden mellan de 

två alternativen var endast marginell då procentandelen av studerande var 46,6 procent och 

motsvarades av 45,6 procent som angav att de var arbetande. Inget samband kunde däremot 

synas mellan de svarandes sysselsättning och deras användning av sociala medier.  

  

Den följande delen av enkäten tillfrågades de svarande om deras användande av sociala medier 

och hur de använder dessa kanaler för att följa olika företags användarkonton. Undersökningen 

visade att Instagram och Facebook är övergripande de mest populära sociala medierna att följa 

ett företag på, då respondenterna svarade att 80,6 procent av dem följde ett modeföretag på 

Instagram och att respektive 75,7 procent gjorde detsamma på Facebook. Twitter och Youtube 

var de medier som kammade hem minst antal röster, Twitter följdes av knappa 14,6 procent 

medan Youtube endast hamnade på 1 procent. 
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Figur 3 & 4; Cirkeldiagram baserat på enkätundersökning 

 

När respondenterna fick frågan “vilka modeföretag följer du på sociala medier” visade sig 

många av de förslagna företagen vara populära. Fyra utav de sju föreslagna företagen valdes av 

över 25 procent av de tillfrågade. Men de mest populära företagen att följa visade sig vara 

Nelly.com, 60,2 procent och H&M vars resultat även här slutade på 60,2 procent . Alternativet 

”övriga” blev vald av 17,5 procent. 

  

Tidigare ställdes frågan vilka sociala medier de svarande följer modeföretag på, men för att få 

en ökad förståelse av respondenternas användarvanor tillfrågades de även vilket medie de följer 

flest företag på. Åter igen visade sig Instagram och Facebook vara de kanaler som används 

mest, däremot märktes en större procentskillnad mellan dem på denna fråga i jämförelse mot 

den tidigare. Instagrams resultat var 57,3 procent medan Facebook endast var 30,1. I den 

tidigare frågan var skillnaden endast ett fåtal procent. 

  

Undersökningen visade att den största delen av de svarande följer de valda modeföretagen för 

att få inspiration av deras publikationer. Hela 66 procent valde detta alternativ. Tätt därefter, på 

65 procent, visade det sig att erbjudanden är en populär anledning till att följa modeföretag på 

sociala medier. Nästan exakt 50 procent svarade att de följer företagen för köpförslag. 

  

För att följa upp föregående fråga angående erbjudanden som publiceras via sociala medier bad 

vi respondenterna svara på huruvida de har agerat på ett erbjudande. 79,6 procent svarade att 

På vilka sociala medier följer 
du ett modeföretag?

Instagram Twitter Pinterest Facebook

Youtube Följer inte Övriga

Vilka modeföretag följer du på 
sociala medier?

H&M Nelly.com Bubbleroom

Gina Tricot Lindex Zara

Följer inte några Övriga
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erbjudandet har fått dem att någon gång gå in på hemsidan, medan endast 26, 2 procent svarade 

att det ledde till ett köp. 

 

Figur 5 & 6; Cirkeldiagram baserat på enkätundersökning 

 

Nästa fråga gällde negativ respons från kunder, där hela 87,4 procent svarade att de har sett 

negativ respons från en kund på ett företags sociala medier. Uppföljningsvis svarade 55,3 

procent att detta har fått dem att ändra uppfattning om företaget och 20,4 procent av 

respondenterna har slutat handla av ett företag beroende av denna typ utav respons från andra 

kunder. 

 

Enkäten avslutades med en textruta där den svarande fick chansen att själv skriva en kommentar 

om ämnet. Där övervägande antal av kommentarerna handlade om att de själv blir påverkade 

av andra kunders interaktion med företaget. Är interaktionen positiv ställer de sig själva positivt 

mot företaget, samma gäller vid negativitet. 

 

  

Varför följer du modeföretag 
på sociala medier?

Köpförslag Ta del av erbjudanden

Tycker om företaget Se nyheter i sortimentet

Följer inte några Övriga

Har du någonsin blivit 
påverkad av negativ feedback 

Ja, slutat handla från företaget

Ja, ändrat uppfattning om företaget

Nej, har inte blivit påverkad

Nej, har aldrig sett negativ feedback
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorier och modeller. Vi 

presenterar fördelar och nackdelar med sociala medier, både ur ett kundperspektiv och från ett 

företags synvinkel.  

 

5.1 Positiva effekter av sociala medier  

Av våra undersökningar har vi kunnat få fram ett flertal positiva effekter som ett företag kan 

uppnå genom sitt arbete med sociala medier. Dessa handlar om möjligheten att interagera med 

kunden, stärka kundrelationer och få marknadsföring via word of mouth.  

5.1.1 Interaktion med kunden  

Som tidigare presenterats i teoriavsnittet är en av grunderna till en framgångsrik 

relationsmarknadsföring att lyckas få sina kunder att uppfatta god kvalitet. Ur ett 

serviceperspektiv är detta något som uppnås när kundernas upplevda tjänstekvalitet motsvarar 

den förväntade kvalitén (Grönroos, 2008). Under intervjun med A framgår det tydligt att det är 

allt viktigare för företag som endast finns på Internet att arbeta hårt för att uppnå en god 

tjänstekvalitet, då de måste kringgå det faktum att det inte finns någon fysisk yta att träffa 

kunden på.  

 

Enligt vår undersökning har det visat sig att nästan 90 procent av de tillfrågade följer ett 

modeföretag på sociala medier, vilket visar att en stor del av kundkretsen går att hitta på de 

sociala nätverken. Något som även understryks av Statistiska Centralbyråns undersökning där 

95 procent av personer i åldern 16-24 använder Internet för att blogga, göra inlägg på sociala 

nätverk och chatta (2014).  

 

De ovan nämnda siffrorna talar alltså för att ett e-handelsföretag kan hitta sina kunder på de 

sociala medierna. Enkäten påvisade även att de mest populära medierna är Facebook, 30,1 

procent, och Instagram, 57, 3 procent.  
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5.1.2 Stärka kundrelationen 

Relationsmarknadsföring är som tidigare nämnt en term inom marknadsföring som de senaste 

decennierna har kommit att spela en stor roll i arbetet kring att attrahera och behålla kunder 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). RM-modellen, presenterad i stycke 3.2, förklarar även att 

kundlojalitet bidrar till upprätthållandet av ett företags lönsamhet (Blomqvist, Dahl & Haeger, 

2004) och kundklubbar anses vara ett sätt att arbeta för att stärka kundlojaliteten. För att en 

kundklubb ska fylla sitt syfte bör denna aktivera kunden och genom detta skapa ett starkare 

känslomässigt band mellan kund och företag (Elinder, 1993). 

 

Under intervjun förklarade A att deras sociala medier ger dem en möjlighet att interagera med 

sina kunder och genom detta stärka relationen med kunden på en plattform där de finns 

naturligt. Då deras konton är öppna för alla att följa kan man klassa det som en öppen kundklubb 

och med tanke på att kund och företag kan kommunicera med varandra bidrar de sociala 

nätverken till att skapa möjligheten för indirekta kundmöten (Elinder, 1993). A lyfte fram att 

det är extra viktigt att ta vara på chansen för alla typer av kundmöten då de, som renodlat e-

handelsföretag, inte har något tillfälle där de kan möta kunden direkt.  

 

En annan nyckel för att stärka sin kundrelation är genom att få kunden att uppleva att företaget 

håller god kvalitet, något som ska gå att applicera både på den tekniska kvaliteten och den 

funktionella. För att göra detta skall kundens förväntningar gällande dessa aspekter uppfyllas 

eller överträffas (Grönroos, 2008). Enligt vår enkät följer majoriteten av respondenterna 

modeföretag på sociala medier för att få inspiration, ta del av erbjudande samt för att få 

köpförslag.  

 

Genom att ge kunden det den vill ha kan man öka den uppleva kvaliteten som kunden har av 

företaget. I vår intervju förklarar A att de arbetar på olika sätt med de olika typerna av sociala 

medier, där Instagram ska stå för imageskapande och inspiration medan det publicerade 

materialet på Facebook fokuserar på att annonsera nyheter i sortimentet och pågående 

kampanjer. Innehållet på caseföretagets sociala medier överensstämmer bevisligen tydligt med 

det kunden påstår sig vara intresserade av. Enligt Grönroos (2008) ska detta skapa en högre 

upplevd kvalitet hos kunden, som i sin tur resulterar i en bättre kundrelation - något som A 

intygar då hon säger att de märker att deras sociala medier bidrar till en skillnad i relationen 

mellan dem och deras kunder. 
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5.1.3 Word of mouth 

Den digitala revolutionen har ökat slagkraften för det redan effektiva begreppet word of mouth. 

Bughin, Doogan och Vetvik (2010) menar på att dess inflytande troligtvis bara kommer att växa 

och att dagens konsumenter inte ens behöver träffa varandra för informationsbyte. Den vanliga 

så kallade one-to-one kommunikationen har givit vika för den numera mer framstående one-to-

many kommunikationen.  

Sociala medier har förändrat sättet vi människor utbyter information. En fördel med detta såg 

A som att det är lättare för kunden att skriva något positivt. Det är få kunder som skriver till 

kundtjänst bara för att säga att det tycker om företaget, något som är mycket enklare att göra på 

t.ex. Facebook. Det skapar positiva relationer som i slutändan skapar nöjdare kunder. Vidare 

säger A även att eftersom det är kunderna själva som väljer att följa företagets sociala medier, 

har de lättare att ta in det företaget erbjuder. 

Forskare har den senaste tiden riktat in sig på medveten word-of-mouth-marknadsföring. Detta 

innebär placering av produkter till riktade konsumentgrupper med målet att uppmuntra dem att 

sprida positiv word of mouth, vilket i sin tur ökar varumärkesmedvetenhet och försäljning 

(Trusov et al, 2009). Enligt A har sociala medier underlättat för företaget att veta vad kunderna 

gillar och att det därmed är enklare att fokusera sitt budskap. Genom att kundbasen är känd 

minskar “spillet” i marknadsföringen; då företagets kommunikation når rätt mottagare 

(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Detta är en form av medveten word-of-mouth-

marknadsföring där företaget kan lägga upp foton eller inlägg de vet ger bra respons.  

På Instagram var de populäraste fotona även de där flest kunder taggar sina vänner, vilket 

genererar spridning av fotot och gör att fler kunder blir medvetna om företagets sociala medier. 

Ju fler lojala kunder man som företag har, desto mer ökar därmed chansen att kunderna handlar 

mer frekvent och i förlängning till detta talar väl om upplevelser om företaget. Detta kan i sin 

tur generera till nya kunder (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004) 
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5.2 Negativa effekter av sociala medier 

Även om effekten av att vara tillgänglig via sociala medier är övervägande positiv finns det ett 

par viktiga negativa bieffekter som ett företag bör vara uppmärksamma på. Här tas word of 

mouth upp igen, denna gång ur en ny synvinkel, samt risken kring att de sociala medierna skapar 

förväntningar hos kunden som inte uppfylls av företagets erbjudande. 

5.2.1 Word of mouth 

De positiva effekterna av word of mouth kan lika lätt bli negativa. One-to-many 

kommunikationen Bughin, Doogan och Vetvik (2010) benämner har även underlättat 

spridningen av negativa åsikter. Enligt vår enkätundersökning hade 87,4 procent sett negativ 

respons från en kund på ett företags sociala medier. Intervjun med A bekräftade även att de som 

företag såg den stora spridningen av negativitet som en av de största nackdelarna med att vara 

aktiv på sociala medier. 

 

Word of mouth via sociala medier sprids snabbare än den traditionella tekniken. Nu är det 

kanske inte bara den närmsta bekantskapskretsen som får höra missnöjet utan även tusentals 

användare på internet (Larsson, 2009). Detta innebär att konsumenter numera tar råd från 

okända människor utan att egentligen ha en koppling till varandra. Detta kan ha långvariga 

negativa effekter, något som vår enkätundersökning visade på. 20,4 procent av respondenterna 

svarade att de har slutat handla av ett företag beroende på att de sett negativ respons från andra 

kunder. En av respondenterna säger till exempel; “Kommentarer som att "kundtjänsten svarar 

inte på mitt mail, jag känner mig lurad, kvalitén var dålig" osv. Det blir en väldigt stark 

varningsklocka. Så att ha en positiv energi på sina sociala medier är viktigt i alla fall när det 

kommer till min vilja att handla något från företaget.” 

 

Enligt Carlsson (2009) handlar arbetet med sociala medier om kontinuitet, underhåll, 

engagemang, kunskaper och den viktigaste av allt, tid. Detta är något som intervjun med A 

bekräftar. Företaget spenderar flera timmar om dagen med arbetet med sociala medier. På grund 

av den snabba spridningen av negativa kommentarer krävs det enligt A ständig koll på vad som 

händer och sägs. Arbetet är därmed konstant pågående och kostar tid som kunnat läggas på 

annat. Det finns även en viss press att ständigt prestera bra och ge kunderna intressant och 

nytänkande innehåll.  
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5.2.2 Upplevd kvalitet 

Kvalitetsmodellen (Grönroos, 2008) kopplar samman de förväntningar och upplevelser kunder 

har på ett företag som tillsammans skapar kundens upplevda kvalitet. Knyter man an detta till 

vår enkätundersökning ser vi ett bortfall. 65 procent av respondenterna säger att de följer 

modeföretag på sociala medier för att ta del av erbjudanden, medan i sin tur endast 26,2 procent 

medger att ett erbjudande de har sett ledde till köp. Enkäten visar på en tydlig önskan från 

kundens sida att bli serverad med förslag och erbjudanden som leder till att de slutför ett köp. 

Däremot visar den även att majoriteten av kunderna inte fullföljer denna önskan. Då detta är ett 

vanligt återkommande fenomen enligt resultatet av vår undersökning måste det finnas aspekter 

som gör att kunden inte upplever att det som erbjuds har ett tillräckligt högt värde för att vilja 

utföra en transaktion i form utav ett köp.  

 

I förhållande till Grönroos (2008) teori om att kunden blir nöjd i och med att den upplevda 

kvaliteten uppfylls beror ovan nämnda bortfall med stor sannolikhet på att detta inte har 

uppnåtts. A menade på att det är vitalt att inte göra kunderna besvikna. Detta ligger i att inte 

ljuga om hur bra erbjudandet är, utan att kunderna får det som förväntas. Att ha förståelse för 

den kundupplevda kvaliteten har stor betydelse för värdeskapandet och kundlojaliten 

(Grönroos, 2008).  

 

Sociala medier kan skapa vissa förväntningar för kunderna i och med kundmötet med företaget. 

Detta kan bero på den marknadskommunikation företaget har, word of mouth och företagets 

image. Av de 65 procenten av respondenterna som följer modeföretag på sociala medier för 

erbjudanden var det 79,6 procent som besökte hemsidan när de sett ett erbjudande. Önskan att 

ta del av erbjudandet fanns där, men ledde trots det inte till köp, något som kan bero på att 

kvalitetsupplevelsen inte blev hög.    

 

5.3 Optimering av sociala medier 

Det krävs väldigt liten eller i vissa fall inga ekonomiska investeringar för att starta upp ett konto 

på sociala mediekanaler (Carlsson, 2009) och det är en av orsakerna till varför sociala medier 

har blivit så pass populärt bland företag. Det var även en av de största fördelarna som A såg 

med att befinna sig på sociala medier. Carlsson (2009) menar även att ett positivt resultat oftast 

beror på hur mycket engagemang ett företag lagt ner. För att hålla sig relevant behövs 
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mediekanalerna uppdateras dagligen, något som även caseföretaget ser till att göra. Enligt A 

handlar det om att de ska servera något som folk vill ha varje dag.     

 

I och med mängden av olika sociala nätverk man som företag idag kan verka på, är det viktigt 

att välja rätt och optimera sig på dem. Som tidigare nämnt visade vår empiriska undersökning 

att både kunderna och företaget ansåg att Instagram och Facebook är de bästa mediekanalerna 

för företag att befinna sig på just nu. Enligt RM-modellen (2004) kan relationsmarknadsföring 

utförd på rätt sätt leda till både ökad kundlojalitet och lönsamhet (Blomqvist, Dahl & Haeger, 

2004). En del av relationsmarknadsföringen är att förmedla rätt budskap, därmed är det lönsamt 

att ha en strategi för de olika sociala kanalerna. Många företag använder Facebook för att nå ut 

med bland annat erbjudanden, bilder och tävlingar (facebook.com, 2015), något som vår 

intervju med A bekräftade. A ansåg även att Instagram var störst just nu, vilket vi såg tydliga 

tecken av på vår enkätundersökning, där Instagram var det medie där respondenterna följde 

flest modeföretag.  

 

Som tidigare nämnt är det den snabba spridning av negativa kommentarer som är en av de 

största nackdelar med att befinna sig på sociala medier. Kunder kommer alltid vara missnöjda, 

hur bra man än som företag sköter sig. Därför att det fördelaktigt för ett företag att ha en strategi 

över hur man ska hantera negativa kommentarer. Enligt A är det viktigt att svara kunden så fort 

som möjligt och sköta diskussionen på kundens villkor. Försöka förklara situationen ur 

företagets synvinkel, men fortfarande förstå att kunden är arg av en anledning. Ifall man inte är 

snabb på respons kan det hinna bli en härva av kommentarer, något som är mycket svårare att 

reda ut.  
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6. Diskussion 
I detta stycke sammanfattar vi och drar slutsatser av det material vi presenterat i analysen och 

svarar på våra forskningsfrågor. Vi ger även förslag på områden inom ämnet som skulle kunna 

undersökas vidare. 

 

6.1 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka positiva och negativa effekter för modeföretag 

inom e-handeln som använder sig av sociala medier i sin kundrelation. Syftet utgår utifrån våra 

tre forskningsfrågor som har varit enligt följande; 

 

 Hur ska ett företag gå till väga för att lyckas på sociala medier? 

 

 Vad finns det för nackdelar att vara aktiv på sociala medier? 

 

 Vad anser konsumenter om företagens sociala medier? 

 

Nedanför presenterar vi forskningsfrågorna separat och besvarar dem med hjälp av det vi har 

kommit fram till under arbetets gång. 

 

6.1.1 Hur ska ett företag gå tillväga för att lyckas på sociala medier? 

Sociala medier är en stor möjlighet för ett företag till att kunna marknadsföra sitt företag mer 

eller mindre gratis. Nyckeln för att locka till sig kunderna är att vara aktiv och vara medveten 

om att ett bra arbete kring sociala medier tar tid. A förklarade att de lägger ner flera timmar om 

dagen på deras sociala medier och att de har en uttalad strategi för vad som ska publiceras. Om 

kanalerna inte aktivt uppdateras har följaren alltid möjligheten att sluta följa kanalen när de 

behagar och som företag måste man ständigt veta vad det är kunden vill ha, för att undvika att 

detta händer. Genom att följarnas respons presenteras genom gillningar och kommentarer på 

företagets kanal ska det vara relativt enkelt att se vad kunden efterfrågar och genom att hålla 

sig uppdaterad om detta bör man som företag kunna ge kunden vad den vill ha.  

 

Som presenterat i teoristycket kan man se sociala medier som en öppen kundklubb, där man 

bör fokusera på att aktivera kunden för att bygga starka kundrelationer och öka kundlojaliteten. 
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Detta är något som ska kunna uppnås genom att servera kunden det den vill ha och sociala 

medier ger ett e-handelsföretag möjligheten att nå kunden med innehåll på nätet som de inte 

annars kan. 

 

Många kunder följer modeföretag på sociala nätverk för att få köpförslag och för att ta del av 

erbjudanden. Enkäten visade att en del av de tillfrågade någon gång har sett ett erbjudande på 

ett socialt medie som resulterade i att de slutförde ett köp hos företaget. Men den största delen 

svarade att detta endast har lett till att de har gått in på e-handelföretagets hemsida. A förklarade 

i vår intervju att hon tror att detta beror på att kundens förväntningar av erbjudanden inte 

uppfylls när denne ser det på hemsidan. Detta betyder att man som marknadsförare måste tänka 

på att inlägget som hänvisar till en kampanj ska hålla samma kvalitetsnivå som erbjudandet i 

fråga, för att undvika att kunden blir besviken.  

 

6.1.2 Vad finns det för nackdelar med att vara aktiv på sociala medier? 

I och med att sociala medier sammankopplar miljontals människor världen över kan negativa 

synpunkter om ett företag spridas som löpeld och som företag måste man alltid vara beredd på 

att detta kan hända. Detta kräver att stor tid läggs på att kontrollera det som sägs, som i sin tur 

kostar energi och pengar. Då sociala medier fungerar som en öppen kundklubb kan vem som 

helst öppet tycka och tänka vad de vill om företaget i fråga utan att det går att stoppa.  

 

Som visat av vår enkätundersökning har stora delar av de tillfrågade någon gång sett negativ 

feedback om ett företag på ett socialt medie, där många menade att detta har fått dem att ändra 

uppfattning av företaget. Resterande, närmare en fjärdedel av de tillfrågade, svarade att de blivit 

så pass påverkade av den negativa responsen att det gått så långt att de blivit avskräckta av 

företagets verksamhet och därför slutat handla av dem. För att undvika att detta händer måste 

ett företag vara snabba på att svara på negativa kommentarer och visa att de bryr sig om kunden 

och att de förstår dennes situation, om företaget inte är aktiv på mediet och lämnar dessa typer 

utav kommentarer obesvarade under en längre tid påverkas en eventuell kund starkt och detta 

kan bevisligen resultera i att denne undviker att handla av företaget.  

 

Sociala medier är även en form utav ansikte utåt för företaget och det krävs att företaget 

förvaltar denna möjlighet till att publicera rätt innehåll, och vara tillräckligt aktiva. Om fel 

innehåll läggs upp kan företagets image rubbas och som tidigare nämnt är imagen en faktor som 
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vägs in när kunden bedömer den upplevda kvaliteten av ett företag. Är företaget inte aktiva på 

det sociala mediet kan följarna lätt tröttna och genom detta välja att sluta följa företaget, vilket 

gör att en fin möjlighet till gratis marknadsföring och relationsskapande rinner ut i sanden. Inte 

bara det faktum att en möjlighet lämnas outnyttjad, en låg aktivitet på medierna gör att företaget 

kan uppfattas som tråkigt vilket även detta gör att kundens uppfattning av företaget ändras till 

det sämre. 

 

6.1.3 Vad anser konsumenter om företagens sociala medier? 

De flesta av dagens konsumenter följer modeföretag på sociala medier. Vår enkätundersökning 

visade att endast 10 procent av respondenterna har valt att inte göra det, vilket tyder på att de 

flesta ser möjligheten att följa modeföretag på mediekanaler de redan befinner sig på som något 

positivt. Det är ett naturligt sätt för konsumenterna att interagera med företaget och hålla sig 

uppdaterad om dess verksamhet. Dessutom finns det idag en uppsjö av olika mediekanaler 

konsumenterna har att välja på, där Facebook och Instagram är de som attraherar flest. På 

samma sätt som företagen väljer olika medier för olika typer av kommunikation, väljer troligtvis 

konsumenterna att följa de olika kanalerna för olika ändamål. Är de mest intresserade av att ta 

del av erbjudanden håller de sig till Facebook, medan de som vill ha inspirerande bilder och 

roliga citat föredrar Instagram. Enkäten visade dock att många i slutändan väljer att följa 

företagen på flera olika kanaler.    

 

Det finns ett flertal orsaker till att konsumenter väljer att följa modeföretag på sociala medier, 

där enligt enkäten de mest framstående var att få inspiration, köpförslag och för att ta del av 

erbjudanden. Det är tillika ett forum där de har chansen att se företaget från en mer personlig 

synvinkel, något som även intervjun med A pekade på.  

 

Enligt Statistiska Centralbyråns (2014) undersökning använder 95 procent av svenskarna i 

åldrarna 16-24 år Internet för att bland annat göra inlägg på sociala nätverk. Att följa företag 

blir därmed inget som händer utöver användarnas rutin, utan sker på ett ställe där de redan 

befinner sig. A förklarade att de försöker finnas där deras kunder finns, allt för att underlätta 

enkelheten som sociala medier innebär.  

 

Med ett ständigt förändrande medielandskap kommer det förr eller senare uppkomma nya 

sociala mediekanaler som konsumenterna kommer förflytta sig till. Det är rimligt att anta att 
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företagen kommer följa efter och etablera sig där med. Sociala medier är en plattform där 

konsumenter och företag på ett enkelt sätt kan interagera med varandra, något som kan ses som 

en ovärderlig kommersiell resurs ifall den används på rätt sätt. 

 

6.2 Validitet och reabilitet 

Arbetet kring denna uppsats har byggts kring det faktum att vi önskat att uppnå en så hög nivå 

som möjligt gällande validitet och reabilitet. Validitet berör huruvida alla faser i ett projekt är 

relaterade till frågeställningen och reabilitet syftar på hur tillförlitligt det insamlade materialet 

är (Harboe, 2013). 

 

Valditeten anser vi vara god. I uppsatsen har vi valt att utgå från att innehållet i arbetet ska ha 

en direkt och relevant koppling till våra forskningsfrågor. Metodvalet grundades helt efter en 

ambition att samla in både kundens och företagets syn på dess sociala medier. Detta resulterade 

i att en enkät togs fram för att lyfta fram kundernas åsikter och även i att vi valde ett relevant 

caseföretag där vi ämnade att få kommentarer från företagets synvinkel. Den valda teorin och 

bakgrundsinformationen har presenterats med syftet att finnas som grund till analysen och 

diskussionen, där de sistnämnda har strukturerats eftertänksamt för att svara på vår 

problematisering.  

 

Reabiliteten av det insamlade empiriska materialet anser vi vara hög. Enkäten marknadsfördes 

via Facebook, ett socialt nätverk, som gjort att vi med säkerhet kan veta att respondenterna 

använder sig utav sociala medier och därför är en realistisk målgrupp för undersökningen. 

Intervjun, som utfördes tillsammans med en person vars huvudsakliga roll är att ansvara för 

sociala medier, uppfyller även denna kriterierna för att klassas som god reabilitet. Då det går 

att anta att denne är expert på sitt område och därför kan bidra med tillförlitliga svar.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi begränsat vår uppsats med smalt fokus, finns det många fler områden inom ämnet som 

skulle vara intressanta att undersöka. I och med vårt val att fokusera oss på e-handelsföretag, 

vore det intressant att undersöka ifall det är någon skillnad i hur ett företag med fysiska butiker 

använder sig av sociala medier. Intervjun med A visade på en medvetenhet om att de som e-
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handelsföretag har ett större behov av sina sociala medier än en fysisk butik, eftersom de sällan 

träffar sina kunder. 

 

Vår enkätundersökning visade att majoriteten av respondenterna följer modeföretag på sociala 

medier för att ta del av erbjudanden, trots det var det endast 26 procent av de som sett ett 

erbjudande som i slutändan köpte något. Det vore intressant att forska på orsaken till detta 

bortfall och undersöka vilka metoder ett företag skulle kunna tillämpa för att fånga upp de 

kunder som vill ta del av erbjudanden, men som i slutändan inte genomför ett köp 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

 Presentera dig själv! 

 Förklara din roll på företaget och dina uppgifter. 

 Hur länge har din tjänst funnits? 

 Hur länge har ni funnits på sociala medier? 

 Hur mycket tid lägger du ner på de sociala medierna? 

 Hur stor del av företagets marknadsföring sker via sociala medier? 

 Varför har ni valt att befinna er på just de sociala medierna ni gör? 

 Hur använder ni de olika sociala nätverken? 

 Vilket socialt medie tycker ni är bäst och ger mest respons? 

 Vad tycker du är positivt/negativt (för företaget) med era sociala medier? 

 Sätter ni upp någon form av resultatmål kring ert arbete med sociala medier? 

 Vad tror du kunden uppfattar som positivt/negativt? 

 Har ni märkt en positiv utveckling för er kundrelation sedan ni aktivt började arbeta 

med era sociala medier? 

 Vad tycker du att ni skull kunna göra bättre?  

 Tror du det krävs mer av er som ett e-handelsföretag att vara duktiga på sociala 

medier? 

 Vad för typ av respons från kunder får ni på era sociala medier? 

 Hur hanterar ni negativ feedback på era sociala medier? 

 Hur hanterar ni positiv feedback på era sociala medier? 

 Hur ser framtiden ut? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

 

 

 På vilka sociala medier följer du ett modeföretag? (Fler alternativ är möjliga) 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Facebook 

Youtube 

Annat ___________ 

Följer inte några modeföretag på sociala medier 

 

 Vilka modeföretag följer du på sociala medier? (Fler alternativ är möjliga) 

H&M 

Nelly.com 

Bubbleroom 

Gina Tricot 

Lindex 

Zara 

Annat___________ 

Följer inte några modeföretag på sociala medier 

 

 På vilket socialt medie följer du flest modeföretag? (Endast ett alternativ är möjligt) 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Facebook 

Youtube 

Annat _________ 

Följer inte några modeföretag på sociala medier 

 

 Varför följer du modeföretag på sociala medier? (Fler alternativ är möjliga) 

Köpförslag 

Ta del av erbjudanden 

Inspiration 

Tycker om företaget 

Se nyheter i sortimentet 

Annat ______________ 

Följer inte några modeföretag på sociala medier 

 

 Har du sett ett erbjudande och agerat på det? 
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Ja, det ledde till köp 

Ja, gick in på hemsidan 

Nej, agerade inte 

Nej, har inte sett ett erbjudande 

 

 Har du någonsin sett negativ feedback från en kund på ett socialt medie? 

Ja 

Nej 

 

 Har du någonsin blivit påverkad av negativ feedback? 

Ja, slutat handla från företaget 

Ja, ändrat uppfattning om företaget 

Nej, har inte blivit påverkad 

Nej, har aldrig sett negativ feedback 

 

 Övriga kommentarer 
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